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Brugsanvisning og Service manual 

ELEKTRISK OG GAS OVNE FOR BRØD, BAGNING OG GASTRONOMI 

Den følgende servicemanual må kun blive brugt af autoriseret teknisk personale for at være sikker på, at 

vedligeholdelsen af BESTFOR produkterne sker korrekt og fyldestgørende. Dette er for at sikre længere 

levetid for ovnen og den bedste ydeevne. 

       BESTFOR is a BAKE OFF Italiana Srl trademark    
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ADVARSLER 

For at beskytte det tekniske personale og enheden, sluk altid for strømmen til ovnen inden vedligeholdelsen 

påbegyndes! 

 

Brug altid det korrekte sikkerhedsudstyr til ethvert teknisk indgreb (handsker, forklæde, briller etc.). 

 
 

I tilfælde af indgreb i vandforsyningen skal hovedhanen slukkes for at undgå oversvømmelser eller 

væskelækager. 

 

 
 

Udfør altid indgreb i overensstemmelse med de interne sikkerhedsdirektiver på det sted, hvor enheden er 

placeret.  
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INSTALLATION OG IDRIFTSÆTNING 
 

Efter ovnen er blevet pakket ud, skal du kontrollere den grundigt for at registrere eventuelle skader. Hvis der 

findes skader på grund af transporten, venligst find proceduren for reklamation hos det pågældende 

transportfirma og følg proceduren der skal anvendes for at kræve økonomisk erstatning. 

Under positionering og installation skal følgende regler, tekniske regler og direktiver være overholdt: 

 

• nuværende lovkrav og nationale og lokale gældende regler; 

• regionale byggevilkår og brandforebyggelsesbestemmelser; 

• krav til ulykkesforebyggelse; 

• Direktiver og krav fra den elektriske energiforsyningsmyndighed; 

• CEI nuværende krav; 

• Bygningsdirektiver om kravene til brandsikringsteknikker for luftningsanlæg; 

• eventuelle ekstraordinære lokale bestemmelser; 

• bestemmelser om arbejdspladser; 

• sikkerhedsregler for køkkener; 

 

Fjern beskyttelsesfilmen fra ovnens yderpaneler ved at løsne den langsomt. Sørg for at fjerne eventuelle 

rester af klæbemidler. Restklæbemiddel kan fjernes ved hjælp af egnede produkter, såsom en pletfjerner. 

Enheden skal placeres på et godt ventileret sted, hvis det er muligt under en emhætte for at sikre hurtig 

fjernelse af bage-dampe. 

Temperaturen på installationsstedet må ikke falde under + 5 ° C eller komme over + 40 ° C. Luftfugtigheden 

skal være indenfor 40% til 75%. Forskellige forhold kan have en negativ indvirkning på apparatet operation. 

Enheder, der leveres til bordinstallation, kan sættes oven på hinanden eller kombineres med andre BestFor-

enheder (se vores katalog). I tilfælde af kombination, sæt ovnen oven på ved at centrere punkterne, der er 

placeret på bunden, med drejningerne placeret på de øvrige komponenters tag. Den nødvendige afstand fra 

andre enheder og brændbare vægge er 10 cm både for siderne og bagsiden. Hvis afstanden er mindre, eller 

hvis ovnen er placeret ved siden af andre enheder, der afgiver varme (f.eks. frituregryder) skal der skabes 

foranstaltninger - som f.eks. beskyttelse mod varme-udstråling. 

 

• Fabrikanten foreslår en afstand på 500 mm for at lette rengøring og service. 

• Sørg for, at enhedens åbninger ikke er blokeret eller dækket til. 
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COMPLETE RANGE BESTFOR LINE STAR2X 

 

  



   

    

9 Brugsanvisning / Manual BestFor Star2X Line 
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INSTRUKTIONER – KONTROLPANEL MED 80 PROGRAMMER 

 

 
 

1. Tidsvisning og Multi-timer 
2. Temperaturvisning og blæserhastighed 
3. Grafisk display af klima (Dry - Steam) 
4. Bagningsprogrammer vises 
5. Programmering af tastaturet 
 

TÆNDE OG SLUKKE: 

Når ovnen er forsynet med el, skal du trykke på "Start / Stop" -tasten i 3 sekunder. Vent på, at 
opstartsoperationerne er færdige (BestFor-logoet går ud på "Programmer" displayet, (4). For at slukke for 
ovnenes elektroniske kontrol, tryk på knappen "Start / Stop" igen i 3 sekunder. 
 
Når først ovnen er tændt, viser kontrollen hovedmenuen, der er opsat som følgende: 

 
• Manuel: Manuel tilberedningstilstand. 
• Indstillinger: 

•Sprog 
•Tid 
• Funktionelle parametre 
 

• Forsinket start: Med denne indstilling kan du indstille en forudindstillet tid til udførelsen af en 

kogeprogram. Rul med tasterne "+" og "-" og tryk på  for at tilgå den valgte menu. 
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AT VÆLGE SPROG 

 
Det første du skal gøre er at vælge dit sprog. Det gør du på følgende måde: 

Rul med "+" tasten til hovedmenuen op til "Settings". Vælg menuen med knappen  Rul altid menuen 

"Indstillinger" op til "sprog" med "+" -tasten. Indtast markeringen med knappen  . Vælg dit sprog med 

tasterne "+" og "-" og bekræft med tasten  . 
 
 

INDSTILLE TIDEN 

 

Rul med "+" tasten til hovedmenuen op til "Settings". Indtast menuen med knappen  Rul altid med "+" -

tasten i menuen Indstillinger til "Tid". Indtast markeringen med knappen  . Tryk på tasten "+" indtil den 

aktuelle tid vises og bekræft med tasten  . 
 
 

KARAKTERISTIKKERNE AF DE OVERORDNEDE PROGRAMMER 

 
• Bestfor Star2X Series ovne har et stort antal programmer, både forudindstillede og fuldstændigt 
tilpasselige programmer for at opfylde et hvilket som helst tilberedningsbehov med ethvert 
gastronomisk produkt. Hvert af disse programmer vil automatisk følge produktets tilberedningscyklus 
trin for trin og reagere hurtigt på alle alarmsituationer i automatisk tilstand eller i servoassisteret 
tilstand, ideel til brugeren. Blandt disse alarmer er der en automatisk indgribningsfunktion, der 
signalerer hvis temperaturen er for høj inde i ovnkammeret til at udføre et valgt tilberedningsprogram. 
Den pågældende alarm vises på display 4 og vil foreslå udførelsen af "Cool" køleprogrammet. Når 
ovnkammeret er afkølet, kan du fortsætte med indstilling og udførelse af det ønskede 
tilberedningsprogram. 
 

FORVARMNING OG OPVARMNING 

 
• Forvarmningsfasen, der fremhæves af ordet "PRE" på "Temperatur" displayet 2, bringer ovnen til en 

temperatur på ca. 30°C over temperaturen i det første trin af programmet for at kompensere for 
temperaturreduktionen ved den samme temperatur. I slutningen af denne fase er det fremhævet af 
displayet 4 og der udsendes et akustisk signal og lamperne inde i kammeret blinker. Du kan fortsætte 
med indsættelse af det produkt, der skal tilberedes i ovnen og når døren er lukket, starter programmet 
sin tilberedningscyklus. 
 

• I slutningen af tilberedningsprogrammet udsender ovnen et akustisk signal. Tidssymbolet blinker med 
en to minutters nedtælling, inden for hvilken det er muligt at forlænge tilberedningen af det, der anses 
for nødvendigt. I disse to minutter er det muligt at åbne ovndøren og tjekke tilberedningsstatus af 
produktet. Hvis selve produktet kræver yderligere tilberedning, skal du trykke på "+" tasten og øge 

tiden med et minut ad gangen op til den ønskede værdi. Klik på knappen  for at genstarte 
tilberedning. Hvis der ikke foretages forlængelser inden for de to viste minutter, slutter ovnen endeligt 
tilberedningscyklusen. 
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MANUEL BAGEINDSTILLING 

 
Med dette program kan du ændre parametrene indstillet til deR igangværende tilberedningsprogram. 
 
Programmerbare parametre i manuel tilstand: 
 

1. Tid i timer og minutter med tilberedning. Multi-timer på tilberedningsprogram. 
 

2. Indstilling af blæserhastighed og semi-statisk tilberedningstilstand. 
 

3. Tilberedningskammertemperatur 
 

4. Klimaparameter i procent (fra 10% til 100%) Dampindgang (damp), vises i rødt. I procent (fra 10% 
til 100%) dampevakuering (tør), vises i blå farve. 
 

HVORDAN DU OPSÆTTER ET MANUELT PROGRAM 

 

Gå til ikonet "Manuel" fra hovedmenuen, og tryk på knappen  

Derefter tryk på knappen  for at komme ind i programmerings-funktionen. 
 
Som en første indstilling vises muligheden for forvarmning. Rul tasterne "+" og "-" for at vise "YES" eller "NO", 

afhængigt af om du vil forvarme ovnen, før du gennemfører det indstillede program. Tryk på knappen  for 
at bekræfte den ønskede tilstand og fortsæt til næste trin: 
 

1. Sætte tilberedningstiden eller Multi-Timer indstillingen:  
 

Symbolet "ur" (display 1) begynder at blinke. Indstil de ønskede timer og minutter med tasterne "+" 

og "-". Ved at trykke på tasten "-". Over værdien "0" vil tiden være uendelig. Tryk på knappen  for 
at bekræfte parametret.  

 
• Multi-Timer mode:  

 
Du vil have op til 10 programmerbare timere (kommer fra hylderne), som kun vil fungere på et enkelt 
tilberedningsprogram (manuel eller forudindstillet). Nyttig til at lave forskellige produkter ved samme 
temperatur og klima, men med forskellige tidspunkter. 

Tryk på "-" knappen over "0" værdien for at indstille "uendelig" mode. Tryk på knappen  Du går ind 
i multimetimerfunktionen, fremhævet af belysningen af ordet "Multi" ved siden af Display 1. Display 4 
viser det progressive nummer på den timer, der programmeres. Indstil de ønskede minutter ved hjælp 

af tasterne "+" og "-" og tryk på tasten . På denne måde er den næste timer indstillet. Indstil de 

ønskede timere, tryk på  for at gemme indstillingerne og gå videre til næste trin. Når 
tilberedningsprogrammet køres, starter timersekvensindstillingen fra den korteste indstilling. 
 
I slutningen af hver nedtælling tændes indvendige lamper, og buzzeren er aktiveret. Åbn døren og fjern 
panden. 
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Bemærk: Kun når døren er lukket, vil ovnen automatisk genstarte med indstillingen af den næste timer. I 
tilfælde af en åben dør forbliver ovnen i standby. 
 
Om nødvendigt kan yderligere timere tilføjes til det aktuelle tilberedningsprogram. Fortsæt som følger: 

Når programmet kører, skal du trykke på knappen  indtil den første timer er tilgængelig. Tryk på knappen 

 og ved hjælp af tasterne "+" og "-" indstilles den ønskede tid til den ekstra timer. Hvis du vil indstille andre 

timere, skal du trykke på knappen  og fortsæt som beskrevet ovenfor. Hvis du på den anden side ønsker 
at vende tilbage til det igangværende program med de yderligere ændringer, der er foretaget, tryk på 

knappen  . 
 

Bemærkninger: For at forlade multi-timer-tilstanden, mens tilberedningen er i gang, tryk på knappen  

og indstil en bestemt ønsket tid. Tryk på knappen  og programmet udføres i traditionel manuel tilstand, 
nulstiller de indstillede timere og forlader multimetimerfunktionen. 
 

2.  Indstilling af blæserhastigheden:  
 

Når tidsparameteren er indstillet, er blæserhastigheden indstillet: 
 

 5 – høj hastighed 
 4 – normal hastighed 
 3 – lav hastighed 
 2 - semi-statisk normal hastighed 
 1 - semi-statisk lav hastighed 
 
Den semi-statiske tilstand standser ventilatorerne, når setpunktstemperaturen er nået og genstarter 
hver gang modstandene tændes, idet temperaturen inde i tilberedningskammeret konstant holdes 
nede. I denne tilstand får du en tilberedning, der kan sammenlignes med en statisk ovn. 
 
"5" "4" og "3" hastighed vil blive vist I blå, mens "2" og "1" vil blive vist i rødt. Den semi-statiske 
tilstand fremhæves af belysningen af ordet "Pulse" på displayet. 
 

Brug tasten "-" til at vælge den ønskede blæserhastighed / tilstand og bekræft med tasten  
 
 

3. Indstilling af ovnrumstemperaturen: 
 

Nu er det tid til at indstille tilberedningstemperaturen. Temperatursymbolet (display 2) begynder at 

blinke. Indstil den ønskede værdi ved hjælp af tasterne "+" og "-". Tryk på knappen   for at 
bekræfte paramteret.  

 

 

4. Indstilling af ovnrum klimaet: 
 

Efter indstilling af temperaturværdien blinker ordene "Dry" (blå farve) og "Steam" (rød farve) på 
display 3 i rækkefølge. "+"- Tasten øger procentværdien af dampinjektion under 
tilberedningscyklusen. Nummerskalaen på display 3 vil være rød. "-" -tasten reducerer 
procentværdien af dampinjektion i forhold til tilberedningscyklusen. Nummerskalaen på display 3 
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bliver blå. Når det ønskede klima er indstillet, bekræft parameteren med tasten  . Værdien 
indstillet til 0 (blinkende visning) udelukker parameteren Klima fra programmering.  
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• Indstilling af tilberedning med temperatursonde:  
 

Temperatursonde parameteret erstatter kogetidværdien, hvilket gør det muligt at opnå opnåelse af 
en ønsket produkttemperatur som slutningen af tilberedningen. Indstil værdien "0" på "time" 

displayet og tryk på knappen   for at bekræfte. Symbolet "temperatursonde" begynder at blinke. 
Brug tasterne "+" og "-" til at indstille den ønskede temperaturværdi. Når temperaturværdien er nået 
afsluttes tilberedningen automatisk. 

 
• Indstilling af tilberedning med vakuumsonde (valgfri): 

Tilberedningsprogramcyklussen med vakuumsonde (ekstraudstyr) er det samme som det, der 
forklares for temperatursonden. I tilberedningstilstanden med temperatursonden (beskrevet ovenfor) 
sættes vakuumsonden i det passende stik, som vist i den følgende figur:  

 
 
Følgende symbol vises på display 1 for at fremhæve korrekt genkendelse af 
vakuumsonden 

 
 

Programmér den ønskede temperatur ved hjælp af tasterne "+" og "-" og bekræft med tasten .  
 

 
 Multi-punktsonde (valgfri): 
 
Multi-punktsonden (ekstraudstyr) er en avanceret temperatursonde, der styres af forskellige 
sensorer, hvilket gør det muligt at opnå en præcision og en lang mere effektiv 
temperaturdetektion indeni produktet, end en normal temperatursonde ville kunne.  
 
Indstilling og programmering er det samme, som den traditionelle "temperatursonde" -
tilstand. Derudover er der en række specifikke alarmer, der advarer brugeren om 

positionerings- eller installationsanomalier. Når det indstillede tilberedningsprogram er startet, udfører 
Multi-Point-sonden et check på ca. 90 sekunder, hvorefter den fortsætter med det egentlige 
tilberedningsprogram. 
 
Hvis der opdages positionsfejl, er der et akustisk signal, der viser fejlen på display 4. Hvis du ikke gendanner 
inden for 90 sekunder, stopper programmet automatisk og viser fejlen, der blev fundet på display 4. 

• Rumtemperatur indstillinger ΔT:  (kun med kerne sonde eller vakuum sonde allerede indstillet). 
Se tilberedningsprincippet ved hjælp af temperatursonden til den ideelle driftstilstand. 

• Dette parameter giver dig mulighed for at indstille hvor mange grader temperaturen i 
tilberedningskammeret skal være højere end den, der registreres af varmesonden eller sonden til 
vakuum. Denne Δ styres automatisk af programmet, hvilket muliggør en optimal forøgelse af 
temperaturen og klimaet inde i ovnkammeret under hele tilberedningsprogrammet for produktet. 

• Indstil værdien "0" på "temperatur" displayet og tryk på knappen 

 for at bekræfte. ΔT-symbolet begynder at blinke. Indstil den ønskede temperaturværdi og 

bekræft med tasten  . 

• Gem alle indstillinger, ved at holde på    knappen i 3 sekunder. 
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På dette tidspunkt er alle parametre til manuel tilberedning indstillet. Tryk på knappen  for at starte 
programmet. Ovnen starter sin tilberedningscyklus fra forvarmningsfasen (hvis den er indstillet i 
programmeringsfasen). Slutningen af denne fase vil blive fremhævet af et akustisk signal og ved blink af 
lamperne inde i kammeret. Åbn døren og læg produktet i ovnen. Når døren er lukket, begynder den 
egentlige tilberedningscyklus. Det er muligt at stoppe tilberedningscyklussen inden programmeringen er 

tilendebragt, blog ved at trykke på knappen   i 3 sekunder. 
 
Under tilberedningscyklusen er det muligt at ændre de indstillede parametre til enhver tid (undtagen 

forvarmningsfasen). Tryk på knappen , ændre den ønskede værdi med knapperne "+" og "-" og bekræft 

med knappen   Ændringerne vil straks have virkning. 

 
PROGRAM INDSTILLINGEN (BRUGERDEFINERET PROGRAMMERING) 

 
BestFor Star2X ovne kan lagre op til 60 tilberedningsprogrammer, tilpasset efter brugernes behov. Vi har op 
til 5 trin, der hver omfatter: tid, Multi-timer-tilstand (hvis valgt), blæserhastighed, temperatur og klima. Ved 
starten af den programmerede tilberedning, vil de blive udført i rækkefølge, for at dele programmet op i de 
korrekte og komplette tilberedningsfaser. 
 
For at gemme et program, gør som følgende: 
 

• Tryk på knappen . Vælg det første ledige program ved hjælp af tasterne "+" og "-". Bekræft 

operationen med tasten   . Den første valgmulighed vises i forhold til forvarmningsfasen: Tryk på 
tasten, og brug tasterne "+" og "-" for at vælge, om denne fase skal inkluderes i programmet. 

Bekræft indstillingen med tasten . 
 

• Gå nu til trin-programmering: ikonet "Trin 1" lyser, hvilket angiver den første række parametre, der vil 

komponere programmet. Indstil hver parameter, bekræft værdien med tasten   
 

•  For at gå fra et "Trin" til et andet, tryk på knappen  . 
 

• Når de ønskede trin er indstillet (maks. 5), gemmes programmet ved at trykke på tasten   i 3 
sekunder. En klokke bekræfter den udførte operation. 

 
• Det næste skridt er at navngive det program, du netop har gemt. Ordet "Name" vises på displayet. 

Rul gennem bogstaverne med tasterne "+" og "-", gå til næste med tasten  . Der vil være 16 tegn 

til rådighed. Når proceduren er afsluttet, bekræft operationen ved at trykke på tasten  i 3 
sekunder. 
 

Sletning af program:  

flyt til det valgte program for sletning og tryk på . Tryk derefter på tasterne "+" og "-" samtidigt i 
3 sekunder. Programmet bliver helt fjernet. 
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Slette et trin:  

vælg det program, der indeholder det trin, der skal slettes. Tryk på  og derefter  . Scroll 

igennem trinnene ved at bruge knappen  og flyt til der ønskede trin, der skal slettes. Tryk 
tasterne "+" og "-" samtidigt i 3 sekunder, og trinet annulleres. Bekræft operationen ved at trykke på 

knappen  i 3 sekunder. Senere bliver du bedt om at bekræfte programnavnet. Tryk på  
knappen igen i 3 sekunder for at bekræfte operationen, og det fremhæves også af det akustiske 
signal. 

 
UDFØRELSE AF ET TILPASSET PROGRAM 

 

For at køre et program gemt af brugeren, gør som følgende: 
 

• Tryk på knappen   og vælg det ønskede program med tasterne "+" og "-". Bekræft valget med 

tasten  . Tryk derefter på knappen  at køre tilberedningsprogrammet. Under udførelsen af 
programmet kan kogeparametrene ikke ændres. Det er muligt at stoppe tilberedningscyklussen 

inden afslutning af programmet blot ved at trykke på knappen   i 3 sekunder. 

For at forlade menuen, tryk på   knappen. Dette gør, at du vender tilbage til hovedmenuen. 
 

FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER  
 
I den elektroniske styring af Bestfor Star2X Series ovne er der nogle forudindstillede tilberedningsprogrammer, 
der er egnet til tilberedning af forskellige typer mad. Du kan tilgå dem via følgende procedure: 
 

• Tryk på   knappen og vælg det ønskede tilberedningsprogram ved hjælp af tasterne "+" og "-". 

Bekræft med knappen  . 
 

• Vælg det ønskede tilberedningsniveau ved at øge eller formindske (ved hjælp af tasterne "+" og "-" 
inden for det område, der er tilladt af programmet), det blinkende tilberedningsparameter: 
 

          = Hvis tilberedningen styres af tiden. 
  

 
= Hvis tilberedningen styres i tide, men programmet kræver, at temperatur eller 
vakuum sonden (valgfrit) indsættes i produktet. 

 
                           = Hvis tilberedningen udelukkende styres af temperatur- eller vakuumsonden (valgfri). 

 

På tasterne "+" og "-" ændres parameterens indstilling af programmet. Tryk på tasten   for at bekræfte 
ændringen til tilberedningstiden. Ovennævnte indstilling vil kun være effektiv til denne tilberedningscyklus. 

For at gøre ændringen til programmet endelig, tryk på knappen   i 3 sekunder. Den vellykkede 
modifikation vil blive bekræftet af et akustisk signal. 
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• For at starte programmet, tryk på knappen   . Under udførelsen af programmet kan 
tilberedningsparametrene ikke ændres. Det er muligt at stoppe tilberedningscyklussen inden den 

programmet er slut ved blot at trykke på knappen   i 3 sekunder. 

• For at forlade menuen, tryk på knappen  . Dette gør, at du vender tilbage til hovedmenuen. 
Afhængigt af hvilken tilberedningstilstand, der er indstillet i programmet, under 
tilberedningscyklussen, vises tiden kun på display 1. 

 
De detaljerede instruktioner, kokkens råd og tilbehør til hver enkelt opskrift af de forudindstillede 
programmer er tilgængelige i .pdf format på adressen www.bestfor.it/recipes  
 

PROGRAM “COOL” 

 
I "Programs" -tilstanden for den elektroniske kontrol, er der 3 ikke-modificerbare programmer. Det er 
følgende programmer: "WASHING" -programmer, "FILL" -programmer (begge illustreret i denne vejledning i 
"80 Touch Panel Vaskemuligheder") og "COOL" -programmet. De er gemt i firmwaren til selve 
kontrolenheden og er uafhængige af de 60 tilgængelige og brugerdefinerede programmer. 
 

• Program “COOL”:  
Programmet giver mulighed for at afkøle ovnen på kort tid. Dette gør at  

ventilatorerne er aktiveret, selvom ovndøren er åben. Tryk på -knappen, 
når kogepladen er afkølet i 3 sekunder for at stoppe programmet. I tilfælde 
af af et rums over-temperatur alarm er aktiveret, aktiveres dette program 
automatisk og foreslås til udførelse. 

 

FORSINKET START 

 
Det er muligt at køre et tilberedningsprogram på et forudbestemt tidspunkt indstillet af brugeren. Gør som 
følgende for at gøre dette: 
 

• Når den elektroniske kontrol er tændt, skal du rulle med "+" tasten, indtil menuen "Delay Start" vises 

på Program 4-displayet. Vælg menuen ved hjælp af tasten.  . 
 

• Symbolet "tid" og dets display (1) blinker. Indstil nu den ønskede tid til programkørsel. Bekræft 

indstillingen med tasten . 
 

• "Prog" vises på Programdisplayet (4). Indtast nu det ønskede tilberedningsprogram for den 
forsinkede start (enten forudindstillet, tilpasset eller manuel), igen ved hjælp af tasterne "+" og "-". 

Bekræft indstillingen med tasten  . 

• Ovnen er nu i standby-tilstand, bekræftet ved at LED-lampen på tasten  blinker.  
Display 1 viser: Den aktuelle tid og timer / minutter tilbage inden ovnen starter automatisk. Når den 
bestemte tid nås, aktiveres ovnen automatisk og kører det indstillede tilberedningsprogram. 
 
Den forsinkede start kan til enhver tid afbrydes ved at skifte den elektroniske kontrol tilbage fra standby-
tilstand. 
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LAMPER OG AFSLUTNING AF TILBEREDNINGEN 
 
 
Ved starten af hvert tilberedningsprogram tændes de indre kammerlamper og forbliver i drift indtil 
slutningen af tilberedningscyklusen. Når programmet er slut blinker lamperne, og en elektronisk klokke 
aktiveres der gør brugeren opmærksom på at ovnen har afsluttet tilberedningen. 
 
Når ovnen er i standby vil lamperne slukkes. 

 

TILBEREDNINGSPROGRAMMER IGENNEM USB 

 
 
BestFor Star2X Serie ovne med 80P kontrolpanel tillader eksport og sletning af gemte programmer og import 
af nye programmer via USB-stik. 
 
USB-forbindelsen til ovnen kan tilgås via passende adapterkort (USB-Logger Cod.: 
137007020), som forbindes til serial-porten på selve ovnen. 
 
Når adapterkort og USB-stik er tilsluttet, findes USB stikket automatisk og de specifikke 
styringsmenuer aktiveres og kan tilgås. Når USB-stikket bliver afbrudt, deaktiveres de 
førnævnte menuer. 
 

 

HVORDAN DE FORUDSINDSTILLEDE PROGRAMMER HÅNDTERES 

 
 

Når USB-stikket er tilsluttet, skal du trykke på knappen  . I den normale menu er menuen ”Program 
Management” tilføjet. Funktionen af de resterende menuvalg vil forblive uændret. For at få adgang til 

programstyringsmenuen, skal du gå til det relevante element og trykke på tasten  . Følgende punkter 
beskrevet nedenfor er deaktiveret, hvis indstillingen "Blocked Programs" er aktiveret i ovnparametrene. 
Menuen er struktureret som følgende: 
 

• DELETE = giver dig mulighed for at slette et forudindstillet program gemt i ovnen. Bekræft ved at trykke 

på knappen  . Rul gennem programlisten ("Temperatur" displayet foreslår ordet "Del"), vælg det 
program, der skal slettes, ved hjælp af tasterne "+" og "-" og, når de er placeret på det valgte program, 

tryk på -tasten i 3 sekunder. Programmet slettes derefter. Displayet viser ordet "******" under 
denne operation. Afslutningen af denne operation vil også blive fremhævet af det akustiske signal. 
Gentag den samme operation for alle de programmer, du vil slette. For at forlade menuen "Delete" 

skal du trykke på knappen  . 
 

Tryk på -knappen I 3 sekunder. Operationen afbrydes, hvilket bringer den elektroniske kontrol tilbage til 
hoveddisplayet. 
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• IMPORT = giver dig mulighed for at importere alle de forudindstillede programmer på USB-stikket i 
ovnen. Filerne vil have filtypen .ppf og vil være inde i "BESTFOR" -mappen. Hukommelsen til den 
elektroniske styring tillader opbevaring af op til 60 programmer. Vælg "Import" element ved hjælp af 

tasten   og alle de programmer, der er i USB-nøglen, gemmes automatisk i ovnen i den rigtige 
rækkefølge efter de allerede eksisterende programmer. Displayet viser ordet "******" under hele 
operationen. Når operationen er færdig, bekræftes dette af "OPERATION OK" meddelsen på 
displayet og bliver også bekræftet af den elektroniske klokke. De downloadede programmer skal 
gemmes i "BestFor" -mappen på USB-drevet. 
 

Beskeden "Operation error" sker hvis USB-stikket er læst forkert eller ikke kan tilgås. 

Beskeden "Invalid program file" sker hvis filen har en forkert filstørrelse eller hvis filen er ødelagt.  

 

HVORDAN BRUGERDEFINERET PROGRAMMER HÅNDTERES 

 

Med USB-stikket forbindet klik på -knappen. I den normale menu er menuen ”Program Management” 
tilføjet. Funktionen af de resterende menuvalg vil forblive uændret. 
For at få adgang til programstyringsmenuen, skal du gå til det relevante element og trykke på tasten 

 . Følgende punkter beskrevet nedenfor er deaktiveret, hvis indstillingen "Blocked Programs" er aktiveret i 
ovnparametrene. 
 
Menuen er struktureret som følgende: 
 

• DELETE = giver dig mulighed for at slette et forudindstillet program gemt i ovnen. Indtast indstillingen 

ved at trykke på knappen  . Rul gennem programlisten ("Temperatur" displayet foreslår ordet 
"Del"), vælg det program, der skal slettes, ved hjælp af tasterne "+" og "-" og når  det valgte program 

er mærkeret, tryk da på tasten  i 3 sekunder. Programmet slettes derefter. Displayet viser ordet 
"******" under denne operation. Afslutningen af denne operation vil også blive fremhævet af det 
akustiske signal. Gentag den samme operation for alle de programmer, du vil slette. For at forlade 

menuen "Delete" skal du trykke på knappen  . 
 

Tryk på knappen  I 3 sekunder. Operationen vil da blive afbrudt, hvilket bringer den elektroniske kontrol 
tilbage til hoveddisplayet. 
 
IMPORT = giver dig mulighed for at importere alle de brugerdefinerede programmer i ovnen på USB-stikket. 
Filerne skal have et navn på op til 6 tegn, med filtypen .upf og vil være inde i "BESTFOR" -mappen. Vælg det 

element du vil "Import" ved hjælp af tasten  for at tilgå de følgende to menuer: 
 

• OVERWRITE ALL = giver dig mulighed for at overskrive eksisterende programmer i ovnen med dem, 
der importeres fra USB-stikket. 

• IN QUEUE = Denne indstilling sætter de importerede programmer i kø til de andre eksisterende i 
ovnen. Programmer med samme navn overskrives. 
 

Displayet viser ordet "******" under denne operation. Operationens succes bekræftes af meddelelsen på 
displayet "OPERATION OK" og også bekræftet af den elektroniske klokke. 
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• EXPORT = giver dig mulighed for at eksportere ovnprogrammerne til USB-stikket. Vælg indstillingen 

med tasten  , for at tilgå de to følgende undermenuer: 
 

• ALL= det eksporterer alle de tilpassede programmer, der findes i ovnen inde i nøglen og overskriver 
programmerne med det samme navn, der er til stede i selve USB-nøglen. 

• SELECT = giver dig mulighed for at vælge de programmer, du vil eksportere. Vælg indstillingen ved at 

trykke på knappen  . Rul gennem programlisten ("Temperatur" displayet foreslår "Save"), vælg det 
program, der skal eksporteres ved hjælp af tasterne "+" og "-", og når det valgte program er mærkeret, 

tryk på -tasten i 3 sekunder. Programmet er da eksporteret. Displayet viser ordet "******" under 
denne operation. Operationens succes bekræftes af meddelelsen på displayet "OPERATION OK" og 
også fremhævet af den elektroniske klokke. 
 

Gentag den samme operation for alle de programmer, du vil eksportere. Tryk på tasten 

 for at afslutte menuen "Export"  . 
 
Beskeden "Operation error" sker hvis USB-stikket er læst forkert eller ikke kan tilgås. 

Beskeden "Invalid program file" sker hvis filen har en forkert filstørrelse eller hvis filen er ødelagt. 
 

HACCP – 80P 

 

HACCP står for Hazard Analysis og Critical Control Points og består i det store og hele af et 
selvovervågningssystem, som alle operatører i fødevareproduktionssektoren skal inkorporere for at vurdere 
og forebygge risici samt etablere kontrolforanstaltninger for at forhindre fremkomsten af hygiejne- og 
sundhedsproblemer. De relevante data er den regelmæssige registrering af alle madlavningsparametre for 
en fødevare, såsom rumtemperatur, kernetemperatur, fugtighed osv. Samt registrering af 
ovnsrensningsprocedurer. 
 
Ovnfejl kan kompromittere succesen med tilberedningsprogrammer, og sådanne uregelmæssigheder kan 
detekteres ved at analysere tilberedningsloggene. 
 
Tilslut det valgfrie adapterkort (USB-Logger Cod.: 137007020) til ovnen med en USB-nøgle, der allerede er 
indsat. 
 
Vent nogle få sekunder og ovnen vil automatisk finde det nytilsluttede hardware, og tryk på knappen "+" i 

menuen manuelt for at få vist indstillingen "Settings" og bekræft med tasten  . Rul gennem tasterne "+" 

og "-" til HACCP-menuen, og vælg den relevante undermenu ved at trykke på tasten . Hvis du ruller 
gennem undermenuen HACCP med "+" og "-" tasterne, vil følgende handlinger være tilgængelige: 
 
 

• Enable Recordings Aktivering / deaktivering af funktionaliteten der 
                                          automatisk registrerer HACCP data 

• Export:     Det giver mulighed for at eksportere dataene fra HACCP-registrene 
              til et USB stick 

• Delete      Sletter HACCP-dataposterne 
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Vælg den ønskede indstilling med tasten   
 
Under eksporten viser displayet meddelelsen "******". Funktionen er bekræftet af meddelelsen på displayet 

"OPERATION OK" og fremhævet af den elektroniske klokke. 

 

OBS: Overførelsen af eksporterende HACCP-data kan tage op til 10 minutter at fuldføre - det varierer 

afhængigt af mængden af data, der skal eksporteres (f.eks. antal gange af optændinger). Afbryd ikke USB-

loggeren eller USB-stikket, før operationen er afsluttet.  



   

    

23 Brugsanvisning / Manual BestFor Star2X Line 

WORKING PARAMETERS - 80 PROGRAMS CONTROL PANEL 

ARBEJDS PARAMETER TIL STAR 2 SERIE 

OVENS - 80 PROGRAMMER 

KONTROLPANEL 
GOURMET BISTROT 

ENGLISH     

SETTINGS     

FUNCTIONAL SETTINGS     

PASSWORD:  + - - + Enter     

A- TEMPERATURE SCALE °C / °F °C / °F 

B-MAX TEMPERATURE WHICH CAN BE SET 270 270 

C-THERMOREGULATION DIFFERENTIAL 1 1 

D-PREHEATING DIFFERENTIAL 30 30 

E-FAN REVERSING YES YES 

F-FAN MARCHING TIME 150 150 

G-FAN STAND-BY TIME 10 10 

H-OVEN POWER ELE/GAS ELE/GAS 

I-PROGRAMS LOCKING NO NO 

L-LOGO BEST BEST 

L1-CUSTOM LOGO   

M-SERIAL NUMBER XXXXXXXX XXXXXXXX 

N-CHECK HEART PROBE ENABLING YES YES 

O-STEAM CONTROL YES NO 

P-DELAYED START PREHEATING  NO NO 

Q-EXPANSION CARD FUNCTION 1 ---/MPNT/DUMP ---/MPNT/DUMP 

R- EXPANSION CARD FUNCTION 2 ---/MPNT/DUMP ---/MPNT/DUMP 

S- EXPANSION CARD FUNCTION 3 ---/MPNT/DUMP ---/MPNT/DUMP 

T- EXPANSION CARD FUNCTION 4 ---/MPNT/DUMP ---/MPNT/DUMP 

U-MOTOR ENCODER ENABLING YES YES 

V-WASHING PROGRAMS ENABLING YES YES 

Z-FAN TYPE 1 (RACK: 2) 1 (465: 2) 

A1-PROGRAM STEP TIME FORMAT HH:MM HH:MM 

B1-PROGRAM STEP END SIGNAL TIME 1 1 
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C1-MONO SPEED FAN  OFF OFF 

ALARMKODER - 80 PROGRAMMER KONTROLPANEL 
ALARM CODE 

BETYDNING LØSNING 

ER. 001 STRØMSTYRING GIVER INGEN TILBAGEMELDING / MANGEL 

PÅ EN FASE FRA DEN ELEKTRISKE FORSYNING 

KONTROLLER STRØMKABEL: FRONT-KONTROLENHED ER AFBRUDT 

ELLER STRØMSTYRNINGSENHEDEN SKAL UDSKIFTES. TJEK FØRST 

ALLE SIKRINGERNE I DIT HPFI/HFI RELÆ.  

ER.002 FORKERT FIRMWARE (IKKE-KOMPATIBEL SOFTWARE 

INSTALLERET PÅ KONTROLENHED ELLER STRØMENHED) 

EN OPDATERING, DER ER KOMPATIBEL MED FRONTPANELET 

BEHØVES / SKAL KONTROLLERES. TJEK OM FORBINDELSESKABLET 

MELLEM KONTROLENHED OG STRØMENHED ER BESKADIGET. 

ER.003 SONDE ALARM: EN SONDE ER AFKOBLET ELLER KORTSLUTTET. 

SONDELISTE: 

TCJ01 CHAMBER PROBE, TCJ02 VACUUM-SEALED PROBE, 

TCJ03 VAPOR CHECK PROBE, PT100 HEART PROBE 

TJEK FORBINDELSEN AF SONDERNE I STRØMENHEDENS TERMINAL.  

UDSKIFT SONDEN, HVIS DEN ER BESKADIGET.  

ER.004 VARMEELEMENT ANOMALITET TJEK MED ET MULTIMETER HVOR MEGET STØRM 

VARMEELEMENTET BRUGER.  

ER.005 PROGRAMHUKOMMELSE VIRKER IKKE  HUKOMMELSEN ER FULD GRUNDET HACCP ELLER PÅ GRUND AF 

MÆNGDEN AF GEMTE PROGRAMMER. DOWNLOAD HACCP 

DATAENE TIL ET USB-STIK ELLER SLET NOGLE AF 

TILBEREDNINGSPROGRAMMERNE. 

ER.006 SLETNING AF ET PROGRAM MED FORSINKET START ER SAT 

TIL, GRUNDET EN STRØMAFBRYDELSE > 5 MINUTTER.  

EN STRØMAFBRYDELSE UNDER 5 MINUTTER ÆNDRER IKKE PÅ DEN 

NORMALE UDFØRELSE AF PROGRAMMET. 

ER.007 STRØMAFBRYDELSESFEJL. BAGE (ELLER VASKE) PROGRAM 

KAN IKKE FORTSÆTTE EFTER EN STRØMAFBRYDELSE. 

TRYK PÅ + OG – PÅ SAMME TID, DEREFTER INDTAST 

ARBEJDSPARAMTETRE MED + - - + - GODKEND OG GÅ TILBAGE TIL 

BEGYNDELSEN IGEN. 

ER.008 INGEN NETVÆRKSSYNKRONERING: NETVÆRKETS FREKVENS 

ER USTABILT ELLER STRØMENHEDEN HAR FEJL (DET SKER 

TYPISK I LANDE HVOR DER IKKE ER ET STABILT STRØM-NET) 

TJEK DEN ELEKTRISKE SPÆNDING, TJEK OM TERMINAL BOKSENS 

SKRUER ER STRAMMET, TJEK OM SPEÆNDINGEN MELLEM NEUTRAL 

OG FASE ER KORREKT.  

ER.009 MOTOR OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE. MOTORENS 

OVEROPHEDENINGS KONTAKT PÅ STRØMENHEDEN HAR 

STOPPET OVNEN GRUNDET OVERDREVET OVEROPHEDNING 

AF MOTOREN.  

OVERDREVET OVEROPHEDNING AF MOTOREREN ER GRUNDET ET 

GENERELT PROBLEM. MOTOREN VIL FORTSÆTTE SIN OPERATION 

NÅR DEN ER BLEVET NEDKØLET. DET ER ANBEFALET AT UDSKIFTE 

MOTOREN. 

ER.010/ 011/ 

012/ 013 

HJÆLPEENHED ER IKKE ISAT. (DET KAN VÆRE RELATERET TIL 

EN AF DE TRE ENHEDSFASER) 

TJEK SPÆNDING / VOLT / FASER. I TILFÆLDET AF AT EN ENHED ER 

BLEVET UDSKIFTET, TJEK I ARBEJDPARAMTERERNE OM EN 

UDVIDELSE ER BLEVET AKTIVERET VED EN FEJL. 

ER.015 AFBRYDELSE AF DEN VACUUM-PAKKET SONDE UNDER 

TILBEREDNINGSCYKLUSSEN. 

THEK OM SINDEN ER AFBRUDT ELLER BESKADIGET GRUNDET DET 

IGANGSATTE TILBEREDNINGSPROGRAM. 

 

 

BURNER BLOCK 

(KUN GAS OVNE) 

 

 

 

SIKKERHEDS BRÆNDER BLOKERING: OVNEN HAR FEJLET AT 

TÆNDE FLAMMER 3 GANGE I TRÆK. 

FOR AT ÅBNE BRÆNDEREN IGEN, HOLD START/STOP KNAPPEN INDE 

INDTIL SKRIFTEN “BLOCK” PÅ DISPLAYET ER SLETTET.  

GENERELT ER PROBLEMET GRUNDET EN USTABIL GASFORBINDELSE 

FRA GAS NETVÆRKET. ET MANOMENTER/TRYK DER VISER GASTRYK 

SKAL ALTID VÆRE TILSTEDE VED OVNENS ADGANG. 

 

METHANE GAS (NATURLIG GAS – G20) MINIMUM TRYK 20 mBAR 
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LPG GAS (LPG – G31) MINIMUM TRYK FRA 30 TIL 35 mBAR 

 

INSTRUKTIONER - VISION FULD TOUCH PANEL 

Når ovnen er tilsluttet strøm første gang, vent da ca. 1 minut for at indlæse softwaren. Når operationen er 

fuldført, trykkes på knappen  som vil lyse, der indikerer at ovnen kan tændes. Tryk og hold knappen nede i 

3 sekunder for at tænde ovnen. Bemærk: Softwareindlæsningen sker, hver gang maskinen genstartes efter 

længerevarende tid uden strøm. 

 
Nu fungerer Vision-kontrolpanelet med startskærmen som nedenfor: 
 

 
For at interagere med grænsefladen skal du trykke på displayet og vælge hvilket ikon der svarer til den ønskede 
funktion. 

Du kan også trykke på knapperne  for at få adgang til menuerne angivet med deres ikon ovenfor. 
For at regulere indstillingen af de numeriske parametre for hver indstilling, der skal indstilles, skal du rulle de 
yderligere ikoners sider (hvis tilgængelig) og rulle op på bøgerne på opskrifterne. Tryk på det tilsvarende ikon 
eller område, og rul fra højre til venstre op til de ønskede værdier. 
 

Alternativt, brug Slideren   og rul fra højre til venstre op til de ønskede værdier. 
For at fortsætte til en anden funktion, skal du vælge det ikon på displayet der svarer til den ønskede funktion 
og klikke på den. 

Alternativt, brug piletasterne   og   for at tilgå en tidligere funktion eller en funktion efter den 
nuværende. 
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For at bekræfte en indstilling eller en parameter, tryk igen på ikonet, der svarer til den pågældende indstilling 

eller til den pågældende parameter. Alternativt kan du bekræfte hver indstilling med knappen  . 
 

  



   

    

27 Brugsanvisning / Manual BestFor Star2X Line 

MENUINDSTILLINGER   

 

Tilgå og opsætning af de vigtigste systemindstillinger: 
 

Ved at klikke på ikonet  tilgår brugeren den følgende skærm:  
 

  
 

• Sprog:     Brugerens sprogindstilling. 
• Dag:    Sæt dato 
• Tid:   Sæt tid 
• Farve:                       Det giver mulighed for at vælge et baggrundsbilledet til displayet og hvilke 

Farver, der skal bruges I klima-baren. 
• HACCP:                rapporterer udførte registreringer, når maskinen bruges. Det er muligt 

at eksportere det på en USB-nøgle. 
• USB:                 deaktiver / aktiver USB-drev - aktiver adgangskoden for at få adgang til USB- 

drev (adgang til menuen med adgangskode). 
• Arbejdsparametre:  Opsætning af ovnens underliggende funktionelle parametre (adgang tilladt 

kun til teknisk personale med adgangskode) 
• Information:   Information on firmware version of the device and the expansion card 

 

Med pilene  og  rul til den valgte indstilling. Bekræft med . 
 
Ændr parametrene for de tilsvarende indstillinger ved at trykke på ikonet for multi-værdi-rulleren  

    eller ved at ”swipe” på valgmulighed ikonet  . Træk fingeren mod højre eller venstre til 
den ønskede værdi. For at bekræfte, skal du trykke på det multi-værdi rullende opsætningsikon eller ”swipe” 
på ikonet for valgmulighed. 
 
Alternativt, brug slideren og de ovennævnte pile for at oprette de forskellige muligheder. Bekræft altid enhver 

indstilling med knappen . 

For at gemme de justerede parametre, tryk på knappen Gem  ellers vil parametrene blive bragt tilbage til 
værdierne fra før ændringen. 

Ved at trykke på knappen  vender brugeren tilbage til forrige skærm. Tryk flere gange for at nå 
hovedskærmen. 
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ARBEJDSINDSTILLINGER 
 

 Kokkeindstilling –   I denne menu er det muligt at vælge forskellige opskrifter indstillet og indlæst 

fra fabrikkens side eller hentet fra vores hjemmeside og indlæst i Vision Full Touch 
Panelet via USB-nøglen. 
4 opskrifter pr. side vil blive visualiseret. Bladr igennem siderne, ved at røre 
skærmen, på et hvilket som helst område, der er angivet til at se opskrifterne og 
”swipe” med fingeren mod højre eller venstre. For at vælge den ønskede opskrift, 
tryk på det tilsvarende ikon én gang for at angive det og to gange for at vælge det. 

Du kan også rulle igennem siderne med skyderen  og vælg den 

ønskede opskrift ved hjælp af piletasterne  og .   

Bekræft med knappen  . 
 

 Opskriftindstilling – I denne menu er det muligt at vælge forskellige opskrifter gemt af brugeren. 

4 opskrifter per side vil blive visualiseret. Bladr igennem siderne, ved at berøre 
skærmen i et hvilket som helst område, der er angivet til at se opskrifterne og 
”swipe” med fingeren mod højre eller venstre. For at vælge den ønskede 
opskrift, tryk på det tilsvarende ikon én gang for at angive det og to gange for 

at vælge det. Du kan også rulle igennem siderne med skyderen  

og vælg den ønskede opskrift med piletasterne  og . Bekræft med 

knappen  . 
 

 Manuel indstilling –  Her har du fuldkommen frie valgmuligheder, manuelt styret af operatøren 

ved at indstille de ønskede data direkte. 
For at få adgang til de andre tilgængelige ikoner skal du trykke på ikonerne og 
”swipe” fra højre til venstre. 

Alternativt kan du rulle med skyderen  for at tilgå andre tilgængelige 
ikoner. 

 

  Kølning –  I enhver arbejdstilstand er det muligt at få adgang til Køle-menuen. Dette program 

gør det muligt hurtigt at reducere temperaturen i ovnbagekammeret med åben 

dør. Vælg programmet ved at trykke på ikonet  og start det med . 
Ventilatorerne aktiveres med maksimal hastighed for hurtigt at afkøle 
ovnkammeret. Når du har opnået det ønskede resultat, skal du trykke på knappen  

  for at stoppe den kørende cyklus. 
 
Bemærk: Ved at vælge et gemt program, der kræver en starttemperatur, der er meget lavere end den 

temperatur, der faktisk findes i ovnkammeret, foreslår ovnen køleindstillingen, der automatisk stopper, når den 

passende temperatur for det tidligere valgte program nås. 
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MANUEL PROGRAMMERING: 

 
 

Vælg menuen for manuel programmering . Den følgende skærm vises: 
 
 

 
 
 
I denne tilstand har du chancen for at gå tilbage til siden Hjem og finde 3 ikoner til hurtig valg af de forskellige 
tilberednings- og bagningstilstande og forsinket stjernemodus. 
 
Her er de I detaljer: 
 

 Damp –          Hurtig-valg til det forudindstillede program med optimale værdier til dampbagning. 

Parametre "Time" er foruddefineret på "Infinite" -værdien for at starte et 
kontinuerligt bagningsprogram. Alle parametre kan tilpasses, men næste gang 
programmet tilgås er programmet tilbage på de foruddefinerede værdier indstillet af 

fabrikken. For at ændre parametrene, tryk på knappen , udfør de ønskede 
ændringer ved at trykke på ikonerne for de enkelte parametre. Ved at trykke på det 
aktuelle ikon (fremhævet), bekræftes de indtastede data. Det er muligt at gemme 
data ved at trykke på et hvilket som helst andet ikon / parameter også. Alternativt 

kan du bruge piletasterne  og  til at vælge parameter og Skyderen 

 til at sætte forskellige indstillinger. Bekræft med  knappen. Når 
den sidste parameter er indstillet (Klima), er det muligt at beslutte at gemme 

programmet med knappen   . Vælg om du vil gemme programmet som ny 
opskrift (Bruger) eller bruge det samme program til en enkelt bagning (Manual).  

 

  Konvektion –  hurtig-valg af det forudindstillede program med optimale værdier til simpel 

konvektionsbagning uden dampindløb. Parametre "Time" er foruddefineret på 
"Infinite" -værdien for at starte et kontinuerligt bagningsprogram. Alle parametre 
kan tilpasses, men næste gang programet tilgås er programmet tilbage på de 
foruddefinerede værdier indstillet af fabrikken. For at modificere indstillingerne klik 
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på , Udfør de ønskede ændringer ved at trykke på ikonerne for de enkelte 
parametre. Ved at trykke på det aktuelle ikon (fremhævet), bekræftes de indsatte 
data. Det er muligt at gemme data ved at trykke på et hvilket som helst andet ikon / 

parameter også. Alternativt kan du bruge piletasterne  og  for at vælge 

parameter og Skyderen  for at indstille de forskellige muligheder, 

bekræft med  knappen. Når den sidste parameter er indstillet (Klima), er det 

muligt at beslutte at gemme programmet med knappen  . Vælg om du vil gemme 
programmet som ny opskrift (Bruger) eller bruge det samme program til en enkelt 
bagning (Manual). 

 

 Konvektion og damp – program, der kombinerer egenskaberne ved de ovenfor beskrevne 

processer. Denne tilstand er fuldstændig programmerbar og kan tilpasses i 
overensstemmelse med brugernes behov. Med denne tilstand er det muligt at 
opdele programmet, der skal gemmes i forskellige bagningstrin. Det vil være 
muligt at indstille tid, temperatur, blæserhastighed og klima på en selvstændig 
måde for hvert trin i programmet, for i alt 10 trin for hvert program. tryk på 

knappen . Nummeret der svarer til det trin, der skal programmeres, lyser 
op. Indstil de ønskede madlavningsværdier for dette trin ved at trykke på 
ikonerne for de enkelte parametre. Ved at trykke på det aktuelle ikon 
(fremhævet), bekræftes de indsatte data. Det er muligt at gemme data ved at 
trykke på et hvilket som helst andet ikon / parameter også. Alternativt kan du 

bruge piletasterne  og  for at vælge parameter og skyderen 

 for at indstille de forskellige muligheder, bekræft med  
knappen. Når den sidste parameter er indstillet (Klima), er det muligt at beslutte 
at gemme enkelttrinsprogrammet eller tilføje andre trin. For at komme videre 

til det følgende trin, tryk altid ikonet  og gentag programmeringen som før. 
Når alle ønskede bagningsparametre er indstillet, skal du gemme programmet 
som ny opskrift (Bruger) eller udføre det i en enkelt tilstand (Manuel), altid ved 

at trykke på ikonet  . Derefter vil det være muligt at redigere og ændre de 

programmerede trin med knappen  og gå fra et trin til et andet altid med 
den samme knap. 

 
Sletning af et trin: Hvis et trin i et program ikke er nødvendigt, vil det være 
muligt at annullere det med denne enkle operation: 
 
1. Tilgå trindindstillingen 

2. Bagefter tilgå instillinger  
3. Rul på trinnene, indtil du når den, der skal annulleres  

4. Hold -knappen nede i 3 sekunder 
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5. Dette trin annulleres, og den numeriske rækkefølge af de andre trin, der 
komponerer programmet, opdateres automatisk. Gem operationen 

med knappen   
 
 

OBS: Hvis operationen ikke er gemt i slutningen af en eller flere trin, annulleres 

ændringerne. 

 

Ved næste valg af denne tilstand viser programmet parametreindstillingerne i 

forbindelse med den sidst udførte bagning. 

 

 Forsinket Start –         I hver bagningstilstand (Kok, Opskrifter og Manuel) er det muligt at indstille 

starten af det valgte bagningsprogram på et bestemt tidspunkt. Vælg det 
ønskede bagningsprogram, 

 
                                                             

tryk på ikonområdet og rul til højre eller venstre for at få adgang til de andre 
tilgængelige ikoner og vælg menuen Forsinket start. Alternativt kan du rulle med 

skyderen  og indtast menuen Forsinket start (”Delayed Start”). 
Følgende skærmbillede vises: 

 

 
       

Ændr parameteren "Hours” ved at trykke på ikonet for multi-

værdierulleopsætning    og træk fingeren mod højre eller venstre 

hen til den ønskede værdi. Tryk på ikonet  for at gå til ændringen af 
parameteren "Minutes". Modificer "Minutes" -parameteren "Minutes" ved at 

klikke på ikonet for multi-værdien med den rullende opsætning  
and dragging the finger towards right or left up to the desired value. For at 

indstille forvarmningsfasen, tryk igen på ikonet    for at aktivere 
modifikationen af forvarmningsparameteren. Aktivér eller deaktiver 

funktionen, ved at trykke på ikonet  og trække fingeren mod højre 
eller venstre op til den ønskede værdi. Alternativt kan du med slideren indstille 
den ønskede tid til programstart og, hvis det er nødvendigt, 

forvarmningsfasen. Bekræft alle indstillinger med knappen .  
 

I tilfælde af "Nattilberedning" med forsinket start, skal 
forvarmningsparameteren være frakoblet, fordi den, hvis den er aktiveret, vil 
hæmme madlavningsfaserne efter forvarmningsfasen indtil åbning og 
efterfølgende lukning af ovnlågen. 

Gem med knappen  . På hovedskærmen vises det valgte program sammen 

med starttidspunktet. Tryk på, og hold -knappen nede i nogle sekunder, for 
at starte nedtællingen, hvorefter programmet starter. Efter nedtællingens start 
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deaktiveres alle ovnfunktionerne, og betjeningspanelet træder i standby-

tilstand, angivet med blinkende  ikon   .  
Det er altid muligt at afbryde den forsinkede start ved at trykke længe på 

knappen .  
 

Tryk på knappen  indtil du kommer tilbage til hovedskærmen Hjem. 
 

BAKING PARAMETERS: 

 

For-varmning :   Ved forvarmningsfasen når ovnen en temperatur på ca. 30 ° mere end den 
temperaturværdi, der er indstillet i det første programbagningstrin. Dette gøres for at kompensere for 
temperaturfaldet, når døren åbnes for at sætte produktet i ovnen. I slutningen af denne fase høres et akustisk 
signal, og lysene i bagkammeret blinker. Det er muligt at sætte produktet til bagning i ovnen, og når døren 
lukkes, starter programmet bageprocessen. Denne operation kan vælges eller fravælges i overensstemmelse 
med Brugerens behov i programmeringsfasen eller under ændring af et program. 
 

   Tidsparameter –  den styrer de forskellige bagningstider og giver mulighed for at indstille Multi-

Timer indstillingen. Ved at rulle op til position INF bliver tiden uendelig. 

         

  Temperaturparameter –   det styrer de indstillede temperaturindstillinger til et 

bagningsprogram.  
 

 

  Blæserhastighed parameter–        den styrer indstillingen af den ønskede 

blæserhastighed for den bagningstilstand, der skal anvendes: 
 

 
 

 5 – høj hastighed 
 4 – medium hastighed 
 3 – lav hastighed 
 2 – medium hastighed, semi-statisk 
 1 – lav hastighed, semi-statisk 
 

Den halvstatiske tilstand standser ventilatorerne, når setpunktstemperaturen er nået og genaktiverer 
dem ved hver start af varmeelementerne, så temperaturen i bagkammeret forbliver konstant. I denne 
tilstand vil brugeren få et bagningsresultat, der kan sammenlignes med en bagning i en statisk ovn. 
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Anvendelsen af den semi-statiske tilstand vil blive understreget af belysningen af ordet "Pulse" på 
displayet. 
 

  Klimaparameter –  Dette parameter styrer niveauet af dampinjektion relateret til 

bagningscyklusen og vil derfor skabe et tørt eller fugtigt klima i bagekammeret i 
overensstemmelse med brugerens behov. 

 
 

       
 
 

  Indsættelse fra Keyboard– Denne mulighed er tilgængelig under modifikationen af 

parametre Tid , Temperatur , Dampinjektion . Ved at trykke på ikonet vises følgende skærm, hvilket 
tillader indsættelse af de numeriske værdier fra tastaturet.  

 

 
 

 
For at bekræfte den indsatte værdi og gå tilbage til forrige skærm, tryk på 
ikonet svarende til den parameter, der ændres. 

 

Ikon der korresponderer til parameteren 
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  MULTI-TIMER INDSTILLING  
 
 

I denne tilstand er det muligt at finde 10 programmerbare timere, der kun vil fungere og udelukkende på et 
enkelt bagningsprogram. Det er meget nyttigt at bage forskellige produkter ved samme temperatur og klima, 
men med forskellige bagningstider. Ovnen vil nå den indstillede temperatur og klimaet, så timerne vil 
selvstændigt regulere de forskellige bagningscyklusser. I slutningen af hver enkel timer fortsætter ovnen med 
at scanne følgende timere. "Ready” blinker på skærmen indtil den korresponderende hylde tages ud . Når den 
sidst indstillede timer udløber, fortsætter ovnen konstant med temperatur- og klimaindstillingsværdierne i 

programmeringsfasen. I menuen "Manuel" skal du vælge Indstillinger .  
Når værditiden er nået, skal du rulle med skyderen over 0, så funktionen Multi er visualiseret: 

 

Bekræft valgtet ved at trykke på ikonet “tid”  igen eller med knappen . 
 
              

1                         2   
 

Fig. 1 – Indstil de ønskede timer (maks. 59 minutter hver) ved a berører det tilhørende talikon. Bekræft hver 
værdi ved at trykke på det tilsvarende ikon igen eller ikonet for en anden timer eller ved hjælp af piletasterne  

 og  for at bekræfte data og fortsæt til den næste. Efter indstilling af de ønskede timer, tryk på ikonet 

OK på displayet eller alternativt knappen . Efter dette tryk på  for at gemme alle indstillinger. Når 

programmet starter ved at trykke længe på knappen , timerne vil begynde at tælle. (Fig. 2). Timeren i en 
anden farve vil slutte først og vil korrespondere til hyldenummeret, som skal tages ud. Når hver nedtælling er 
slut, lyser kammerets lys og det akustiske signal aktiveres. Åbn døren og træk hylden ud. 
 
OBS: bagningen med den næste timer starter først, når døren lukkes. Hvis døren stadig er åben, forbliver 
ovnen i standby. 
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Under udførelsen af bagningsprogrammet er det muligt at tilføje andre timere og ændre de allerede indstillede 

ved at trykke på knappen "Modifcér"  . Tryk på den ønskede timer og ændre minutparameteren, ved at 
trække fingeren fra højre til venstre. Du kan også vælge den timer, der skal ændres, ved hjælp af piletasterne 

   og ændre værdien ved hjælp af skyderen. tryk på knappen  for at bekræfte. 

For at fjerne Multi-tilstanden fra programmet (også under et tilberedningsprogram), tryk på ikonet  og 

ændre parameteren "Minutter", der svarer til ikonet  tryk på ikonet for multi-værdiens rullende opsætning 

 og træk fingeren mod højre eller venstre, der går fra "Multi" -tilstanden til en bestemt tid. 

Alternativt kan du ændre værdien ved hjælp af skyderen og trykke på knappen  for at bekræfte. 
 
 

 UENDELIG TID INDSTILLINGEN 

 

I denne tilstand vil der ikke være en tidsnedtælling. Det er meget nyttigt at tilberede eller optø det samme 
slags produkt på samme tid ved samme temperatur og klima, med tidspunkter, der vælges vilkårligt af den 
fagkyndige. Ovnen vil nå den indstillede temperatur og bibeholde klimaet, som vil blive holdt indtil 

programmet afbrydes manuelt ved at trykke længe på knappen  
 

En timerfunktion er også tilgængelig, ved at trykke på ikonet  , som ikke interagerer med 
madlavningsparametrene med mulighed for blot at ringe et temporeret akustisk signal. En ny funktion vises 

ved siden af ikonet Tid ; Indstil den ønskede tid og tryk på ikonet  igen for at bekræfte indtastningen. 

For at starte nedtællingen, tryk på ikonet start. . Ved afslutningen af nedtællingen 
udsendes et akustisk signal, som kan deaktiveres ved at trykke på ikonstoppet. 
 
 

 KONTROLTEMPERATURSONDE 
 

Temperatursondeparamteret erstatter bagetidsværdien, hvilket gør det muligt at opnå en bestemt 
produkttemperatur som derefter slutter bagningsprogrammet. 

I den valgte bagningstilstand vælg menuen Indstillinger  . Når du har visualiseret tidsværdien, skal du rulle 
med skyderen over 0, indtil funktionen Sonde vises, understreget i figuren her under:  
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Bekræft ved igen at klikke på ikonet “tid”  eller med -knappen. Derefter er det nødvendigt at indstille 
den temperatur, som sonden skal føle for at stoppe bageprocessen. Bekræft værdien, ved at trykke på ikonet 

 eller med -knappen. Næste trin er indstillingen af temperaturen i bagekammeret. 
Følgende skærmbillede vises: 

 
 

 Nu er det muligt at indstille den ønskede værdi, og efter at have bekræftet parameteren ved at trykke på  

eller på knappen , programmeringen af de øvrige programparametre kan fortsætte (blæserhastighed og 

klima). Gem med knappen  (med navn eller til enkelt bagning). 
 

Start bageprogrammet ved at trykke længe på . 
 

 KAMMERTEMPERATUR ΔT: 
 

I kontroltemperatur-sonde-tilstanden er det også muligt at styre temperatur ΔT parameteren. Denne 
parameter gør det muligt at programmere, hvor mange grader mere temperaturen i bagekammeret skal have 
i sammenligning med den temperatur, der er registreret af kontroltemperatursonden eller ved sonden til 
vakuumbagning. Denne Δ styres automatisk af programmet, hvilket muliggør en optimal progression af 
temperatur og klima i ovnkammeret under hele produktets bagningscyklus. 
 
For at indstille dette delta, fortsæt som følgende: 
Efter at have indstillet og bekræftet referencetemperaturen for kontroltemperatursonden, skal du ind i 
sektionen ΔT fra temperaturparameteren ved at trykke på multi-værdiens rullende opsætningsikon 

 op til ΔT tegn eller ved at bruge skyderen (fig.1). Bekræft med ikonet Temperatur  igen 

eller med knappen .  
 
Nu er det muligt at indstille den ønskede temperatur som vist i billede 2: 

     1                             2  

Sæt den valgte værdi og bekræft ved at trykke på  eller med knappen . 
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Fortsæt med programmeringen af de resterende bagningsparametre og gem programmet som beskrevet på 

forrige side. Når du starter programmet ved at trykke længe på knappen , følgende skærm vil blive 
visualiseret. Det er muligt at ændre de justerede parametre også under bagningstiden, ved at trykke på de 
specifikke ikoner. 
 
 
Multi-Point sonde (valgfri): 

 
Multi-Point-sonden (ekstraudstyr) er en avanceret kernesonde, der styres af forskellige 
sensorer, hvilket gør det muligt at præcisere og detektere temperaturen inde i produktet meget 
mere effektivt end de traditionelle sonder. Indstillingen og programmeringen er de samme som 
i traditionelle "kernesonder". Derudover har den mange specifikke alarmer, der advarer 
brugeren om unormal positionering eller idriftsættelse. Efter start af det forudindstillede 
tilberedningsprogram udfører Multi-Point-sonden et check på ca. 90 sekunder, hvorefter den 
fortsætter med det egentlige madlavningsprogram. Hvis der konstateres positionsfejl, vises et 
akustisk signal fejlen på skærm 4. Hvis den ikke gendannes inden for 90 sekunder, stopper 

programmet automatisk, hvilket viser den fejl, der er fundet på display 4. 
 

 
 

KØRSEL AF ET MANUELT PROGRAM  
 

Efter at have fuldført den manuelle programmering, klik på knappen  for at starte den valgte 
bagningscyklus. Herefter vil følgende blive vist: 
 
 

 
 
 

 Efter programmernes start, parametrerne Tid , Temperatur , Blæserhastighed , Klima , 
fortsætter med at blive modificerbare for det igangsatte program. Tryk på det tilsvarende ikon for at få adgang 
til modifikationen af parameteren og bekræft ændringen, ved at trykke på ikonet igen. 
 
Ellers skal du trykke på ikonets adgangsknapper for at variere parametrene med de nye ønskede værdier. 

Bekræft med knappen  og ændringerne vil straks træde i kraft. 
 



   

    

39 Brugsanvisning / Manual BestFor Star2X Line 

I slutningen af tilberedningsprogrammet foreslås det i 2 minutter at udvide tilberedningsprogrammet. Hvis det 

er nødvendigt, skal du vælge forlængelsen og dens længde. Bekræft med ikonet Tid  eller med knappen 

. En nedtælling for den valgte udvidelse begynder at køre. Madlavningsparametre forbliver de samme 
 
I slutningen af bagningsforlængelsen foreslås den samme udvidelsesindstilling igen. Hvis yderligere bagning er 
nødvendig, fortsæt som beskrevet ovenfor - ellers afsluttes programmet. 
 
 
 
 
 

KØRSEL AF ET KOKKEPROGRAM 
 

Tilgå menuen  skærm 1 vises med listen over tilgængelige opskrifter. 4 opskrifter vil blive vist. Skift siderne, 
der berører skærmen, i et hvilket som helst område, der er angivet til at se opskrifterne og rul med fingeren 
mod højre eller venstre. For at vælge den ønskede opskrift, tryk på det tilsvarende ikon én gang for at angive 
det og to gange for at vælge det. Alternativt kan du rulle opskrifterne med piletasterne og siderne med 

skyderen. Vælg den ønskede opskrift, og tryk på knappen  . 
 

Det er også muligt at søge efter den ønskede opskrift ved hjælp af Research funktionen  (Se Research) 
 
Herefter vises skærm 2, hvilket betyder at de to vigtigste parametre fortsætter med den rigtige bagningscyklus.  
 

1                              2  
 

 
• Tilberedelsesgrad:  Kokkeopskrifterne er udviklet til en minimums bagning egnet 

til det produkt, der skal bages (bagningsgrad til 0). Det er muligt at øge bagningstiden 
ved at operere i den relaterede skala. 

 
• Tilberedelsesmængde:   skalaen angiver hyldeummeret i ovnen. Som foruddefineret 

værdi ved det første valg vil programmet vælge 1. plade  i ovnen. Forøg parameteren i 
overensstemmelse med pladens nummer i ovnen.  
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Tryk på  for at regulerer “Tilberedelsesgrad”, forøg eller formindsk skalaen, der berører 
reguleringsområdet, og træk fingeren mod højre og venstre med skyderen. Bekræft værdien med knappen 

.  
Nu er det muligt at regulere "Tilberedningsmængde". Forøg eller formindsk værdien, der berører 

reguleringsområdet, og træk fingeren mod højre og venstre eller med skyderen og bekræft med knappen

. Gem de nye indstillinger med knappen . Nu kan bagningsprogrammet starte med at trykke længe på 

knappen . Bagningscyklussen og alle dens faser vil derefter begynde.  
 
 
Når den samme kokkeopskrift vil blive genkaldt, vil Vision Full Touch-kontrollen foreslå de sidste indstillinger 
vedrørende Tilberedningsgrad og Tilberedningsmængde standarderne og ikke de tidligere indstillede.  
 
For at gemme madlavningsgrad og madlavningsmængdestillingerne der netop er blevet indtastet, tryk på 

knappen  før du starter madlavningsprogrammet ved at trykke længe på knappen . 
 
Ved den følgende genkaldelse af den samme kokkeopskrift, vil Vision Full Touch-kontrollen foreslå 
madlavningsgrad og madlavningensmængden som er gemt. Værdierne er dog under alle omstændigheder 
modificerbare. 
 
I de programmer, hvor kontroltemperatursonden anvendes, mens du går ind i bagningsprogrammet, vises 
følgende skærmbillede: 
 

 
 
 

 I stedet for indstillingen relateret til "Tilberedningsmængde" er der en automatisk indstilling, der 
visualiserer brugen af sonden. Den samlede bagningstid styres ved at indstille den temperatur, som sonden vil 
føle inden for programmet. 
 
• Vi anbefaler en korrekt sondeposition i produktet. 
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 METODER I KOKKEINDSTILLING 

 

I kokkeindstilingen er det også muligt at hente metoden i pdf-format. 

Efter at have valgt opskriften, tryk på ikonet  for at få adgang til beskrivelsen af madlavningsmetoden i den 
tilsvarende opskrift som vist på nedenstående skærmbillede. 
 

 
 

Rul siderne i metoden, der berører et visningsområde i pdf-filen, og træk fingeren mod højre og venstre for at 

flytte til en anden side. Tryk igen på ikonet  for at afslutte læsningstilstanden. 
 

KØRSEL AF ET OPSKRIFTPROGRAM 
 

 I denne menu er det muligt at finde alle de opskrifter, der er gemt af brugeren, via programmeringen i 
manuel tilstand. 4 opskrifter pr. Side vil blive vist. Skift siderne, der berører skærmen, i et hvilket som helst 
område, der er angivet til at se opskrifterne og rul med fingeren mod højre eller venstre. For at vælge den 
ønskede opskrift, tryk på det tilsvarende ikon én gang for at angive det og to gange for at vælge det. Alternativt 
kan du rulle opskrifterne med pileknappen og siderne med skyderen. Vælg den ønskede opskrift, og tryk på 

knappen .  

Det er også muligt at søge efter den ønskede opskrift ved hjælp af Research funktionen  (Se Research) 

Start programmet ved at trykke længe på . Ved cyklusens slutning vil det være muligt at forlænge 
bagetiden, hvis det er nødvendigt, som beskrevet for udførelsen i manuel drift. 
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  Tilføj –  i opskriftstilstanden er det muligt hurtigt at tilføje en anden tilpasset opskrift og gemme 

den med navn uden at tilgå den manuelle tilstand. Gå ind I menuen. 
Følgende skærm vil blive vist: 

 
 

                      
 
 
 

 Nu er det muligt at kopiere og omdøbe en opskrift (ændre det om nødvendigt), eller at tilføje en ny 
programmering for hver enkelt parameter. Til slut skal du gemme den nye opskrift med navn. 

 
Skriv bogstaverne ved at røre på ikonet for det ønskede bogstav. Alternativt kan du bruge piletasterne til at 
bevæge dig gennem linjerne og skyderen for at rulle de specifikke bogstaver. Bekræft hvert tal med knappen 

. Til slut klik på   for at gemme navnet I opskriftarkivet. Alternativt kan du bruge piletasterne og 
skyderen til at trykke på  knappen på tastaturet og gem navnet i opskriftsarkivet, altid med knappen 

. 
 

  USB – IMPORT/EKSPORT INDSTILLING AF BAGEPROGRAMMER 
 

I “Indstillinger” menuen , er det muligt at aktivere eller deaktivere den sektion, der hører til USB-tilstanden, 
helt. Det er også muligt at beskytte tilgåelse af opskrifter med et kodeord. Læs afsnittet "Aktivering af USB-
menu" i næste kapitel for alle mulige indstillinger. 
 
Kontrollen sker med den aktiverede standard USB-menu. At administrere opskriftsproceduren fungerer som 
følger: 
 

  Sæt USB-nøglen i stikket over skærmen. Første gang USB-stikket bruges initialiseres 
nøglen og den foruddefinerede mappe BESTFOR er automatisk oprettet (fig. 1). 
 



   

    

43 Brugsanvisning / Manual BestFor Star2X Line 

1  
 
Når initialiseringen er færdig, skal du trække nøglen og indsætte den i pc'en. I BESTFOR mappen finder du 
undermapperne angivet i figuren her under:   

                    
 
Mappe, der indeholder de eksporterede rapporter fra maskinregistreringer 
Mappe, der vil indeholde de billeder, der skal knyttes til opskrifterne 
Mappe, der indeholder PDF-opskriftsfilerne 

Mappe, der indeholder de gemte opskrifter i .PPF-format 
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PROCEDURE TIL DOWNLOAD AF OPSKRIFTER FRA BESTFOR WEBSITE 
 

Tilgå websitet:     www.bestfor.it 
Tilgå det reserveret område:   Recipe Area  
Tilgå det reserveret område:  Access the reserved area 
 
Indsæt produktkoden og serienummeret fra ovnen. 

 
Download de ønskede opskriftsfiler (opskrifter .ppf, billeder .Jpg eller Pdf). Nu er det muligt at uploade 
kokkeopskrifterne (fil .ppf) i mappen BestFor\Recipes, billeder i mappen BestFor\Images, Pdf filerne i mappen 
BestFor\PDF på USB nøglen. 
 
Tilslut USB-kittet til Vision Full Touch-kontrollen. Den elektroniske kontrol genkender enheden automatisk og 
aktiverer administrationsmenuen, som vil kunne importere de downloadede opskrifter i ovnen som forklaret 
i næste afsnit. 

Nu, i "Kokke" og "Opskrift" indstillingen Vision  vil fungere. Det giver mulighed for at importere 
opskrifterne, og opskrifternes dækbilleder ind i ovnen og eksportere de tilpassede opskrifter, der er gemt af 
brugeren, i den manuelle programmeringsfunktion (de gemte filer har udvidelsen .PPF). I menuen Kok, få 

adgang til menuen . Du får adgang til den her angivne skærm:  
 

 

 

  Du kan vælge mellem 4 muligheder: 
 

1. Import: automatisk importere alle opskrifter fra USB-nøglen, der er til stede i den specifikke mappe 
(hentet fra vores hjemmeside). 

 
2. Cancel selection: for at annullere de valgte opskrifter med piletasterne. 

 
3. Attach photo: Mulighed for at associere et billede til den valgte opskrift, så det er muligt at 

identificere opskriften selv (i 1: 1-format      med optimal anbefalede dimensioner 100KB - maks. 
600KB). 

 
For at matche billeder og opskrifter, fortsæt som vist (eksempel i Kokkeindstilling): 

I kokketilstanen skal du vælge den opskrift, som du ønsker skal matche et billede på 

(figur 1). Herefter skal du indtaste menuen , vælg "Attach Photo" (fig. 2). Rul 
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igennem de billeder, der vises, ved at trække fingeren mod højre eller venstre (eller 
ved hjælp af skyderen) for at nå til den ønskede opskrift (fig. 3). Tryk igen på billedet 

eller knappen  for at bekræfte og billedet vil blive matchet til opskriften (fig. 4). 
  

1     2    3   4   
 
 

4.  Associate Pdf:  Mulighed for at forbinde den valgte opskrift med en madlavningsmetode i pdf-
format (downloades på vores hjemmeside i et kompatibelt optimeret format). 

 
For at knytte Pdf-filer til opskrifterne, fortsæt som vist nedenfor (eksempel fra 
kokkeindstilling): 

 
I kokkeindstillingen skal du gå til opskriften, som matcher Pdf-metoden. Tilgå 

derefter menuen , vælg "Associate Pdf". Rul igennem de billeder, der svarer til 
den tilgængelige PDF på USB-stikket, og rør dem og træk fingeren mod højre eller 
venstre (eller ved hjælp af skyderen) op til den ønskede opskrift. Tryk igen på billedet, 

der svarer til den ønskede PDF eller knappen  at bekræfte og pdf-filen af metoden 
vil blive matchet til opskriften. 

 Slutningen af hver valgt operation vil blive understreget af et akustisk signal. 
 

I Opskriftindstilling tilgå menuen . Den her angivne skærm vises: 
 

 
 

 Sammenlignet med kokkeindstillingen, er det i denne menu også muligt at eksportere de opskrifter, der 
er gemt af brugeren. Undermenuen "Export" giver mulighed for at eksportere alle opskrifter i mappen på 
Vision panelet, eller kun den valgte. 
 
Det akustiske signal vil informere om successen. 
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Efter at have gennemført import- eller eksportoperationerne, skal du udtrække USB-nøglen fra ovnen til andre 
anvendelser, såsom: backup lagring på en pc eller installation i en anden ovn i Visions serien. 
 

  GØR USB-MENUEN TILGÆNGELIG 
 

Som nævnt i begyndelsen i det foregående kapitel, følg denne procedure for at: 

1. Gøre USB menuen tilgængelig eller deaktivere menuen  
 

2. Beskytte med et password tilgåelsen til Menuen , hvis menuen er gjort tilgængelig.  
 

 
Vælg menuen USB i menuen Indstillinger på startsiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende skærmbillede vises: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryk I sekvens knapperne:            
 
 
Brugeren går ind i indstillingsmenuen for USB-sektionen. Den næste skærm er følgende: 
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• Enabling:   det gør det muligt at aktivere eller deaktivere USB-sektionen i Vision Full 
Touch-kontrollen. 
Vælg den ønskede mulighed for at trække fingeren mod højre eller venstre op til den 
ønskede værdi og bekræft ved at røre ikonet igen . Du kan også bruge skyderen til 

at vælge den ønskede indstilling og bekræfte med knappen . Hvis menuen er 

deaktiveret, er knappen  deaktiveret fra Kok og Opskrifter. 
 

• Password: det giver mulighed for at beskytte med adgangskoden adgang til USB-
menuen, hvis den er aktiveret. Vælg den ønskede mulighed for at trække fingeren mod 
højre eller venstre og op til den ønskede værdi og bekræft ved at røre ikonet igen 
. Du kan også bruge skyderen til at vælge den ønskede indstilling og bekræfte med 

knappen . I tilfælde af adgangskode aktivering, er den næste adgang til USB-menuen 
kun tilladt ved at skrive adgangskoden (rapporteret på forrige side). 

 
• Expiration date: Når adgangskoden er aktiveret, kan systemet indstille i hvor mange 

minutter det er muligt at få adgang til USB-menuen (ved at udtrække og genindsætte 
nøglen) uden at skrive adgangskoden igen. Efter at have hentet nøglen starter 
nedtællingen, og når den vil blive afsluttet, skal du ved genindtastningen af USB-nøglen 
igen indtaste adgangskoden for at komme ind i USB-menuen. Vælg udløbstiden, ved at 
trække fingeren mod højre eller venstre og op til den ønskede værdi, og bekræft ved at 

røre ikonet igen . 
Alternativt kan du indtaste indstillingen og rulle med skyderen, indtil de ønskede minutter er 

indstillet. Bekræft med knappen . 
 
Note: Når USB-nøglen er sat i, suspenderes nedtællingen, og USB-menuen er tilgængelig hver 

gang. 

Ved slutningen af indstillingerne, gem dem ved at klikke på .  

 Research – Meget nyttig tilstand til at filtrere den ønskede opskrift, når der er gemt mange opskrifter, 
både importeret eller gemt af brugeren. 

Tilgå menuen . Følgende skærm vil blive vist: 
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Indtast bogstaverne, der berører den tilsvarende knap på videoen, indtil du skriver navnet på den ønskede 
opskrift eller en del af navnet. Tryk på ikonet  for at bekrægte. 
Alternativt kan du bruge piletasterne til at bevæge sig gennem linjerne og skyderen for at rulle de specifikke 

bogstaver. Bekræft hvert tal med knappen . I slutningen skal du trykke på knappen OK på tastaturet og 

altid bekræfte med knappen . Nu viser displayet de filtrerede opskrifter. 

For at lave en ny research, tryk igen på ikonet . For at forlade Research Mode, tryk på ikonet for anden 

gang    lad det tekstmæssige researchfelt være tomt. 
 
 
 
 

HACCP – VISION FULL TOUCH 
 

HACCP er akronym for Hazard Analysis og Critical Control Points og består i grunden af et selvkontrol-system, 
der skal udføres af alle fagfolk inden for fødevareproduktion for at vurdere farer og risici samt at etablere 
kontrolforanstaltninger for at forhindre potentielle hygiejnisk og sundhedsmæssige problemer. 
Interessante data er de regelmæssige registreringer af alle madlavningsparametre, som f.eks. 
Stuetemperatur, kerne-temperatur, fugtighedsgrad osv. Og andre parametre til registrering af ovnens 
rengøringsprocesser. 
Fejl i ovnen kan påvirke madlavningens succes, og sådanne uregelmæssigheder kan fanges ved at analysere 
tilberedningsprogrammer. 
 

Fra menuen Indstillinger på startsiden skal du vælge HACCP Menu 
 

 
• Recording:    Aktivér / deaktiver automatisk optagelsesfunktion af 

    HACCP data   
• Export:   Eksporterent af HACCP data på en 
                                        Usb nøgle. 
• Show:            Visning af en oversigt over de gemte HACCP-data 

• Delete:     Sletning af HACCP data records 
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I tilstanden "Vis" skal du rulle HACCP-datarapporterne ved at trykke på et hvilket som 
helst rapportområde og trække fingeren op eller ned for at rulle til den aktuelle side 
og til højre eller venstre for at ændre siderne, der vises i den øverste del af displayet. 

Alternativt, brug knapperne   og  for at rulle den aktuelle side og skyderen 

 for at ændre siderne, der vises i den øverste del af displayet. 
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WORKING PARAMETERS - VISION FULL TOUCH CONTROL PANEL 

 

WORKING PARAMETERS FOR 
STAR 2 SERIES OVENS  
WITH VISION CONTROL BOARD 

GOURMET 
(RACK) 

GOURMET 
POWER 

 BISTROT 

ENGLISH       
SETTINGS       
FUNCTIONAL SETTINGS       
 
PASSWORD:       /       /  ON-OFF / START-

STOP / START-STOP / ON-OFF 
      

        
        

TEMPERATURE SCALE °C / °F °C / °F  °C / °F 

SET CHAMBER MAX 270 270  270 
TEMPERATURE CONTROL 
DIFFERENTIAL 

1 1  1 

PREHEATING DIFFERENTIAL 30  15  30 
MOTOR INVERSION YES YES  YES 
MOTOR ON TIME 150 150  150 
MOTOR OFF TIME 10 10  10 
OVEN FUEL SUPPLY ELETTR. / GAS ELETTR. / GAS  ELETTR. / GAS 
PROGRAM BLOCK NO NO  NO 
LOGO BEST BEST  BEST 
CUSTOMIZING CUSTOMER NO NO  NO 
SERIAL NUMBER XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX 
     
PREHEAT WITH DELAYED START NO NO  NO 
EXPANSION BOARD 1 – MULTI POINT 
CHECK HEART PROBE 

OFF MULTI  OFF 

EXPANSION BOARD 2 – FAT 
DISCHARGE CABINET 

OFF OFF  OFF 

EXPANSION BOARD 3 OFF OFF  OFF 
EXPANSION BOARD 4 OFF OFF  OFF 
ENABLE CORE TEMPERATURE PROBE YES YES  YES 
STEAM CONTROL YES YES  NO 
ENABLE FAN ENCODER YES YES             YES             
ENABLE WASH PROGRAM YES YES  YES 

FAN TYPE 1  1   
1 (2 ON 465 / 

RACK) 
LANGUAGE PACK 1 1  1 
TOUCH DISPLAY YES YES  YES 
DEMO MODE NO NO  NO 

TRAYS NUMBER 
DEPENDING 

ON OVEN 
DEPENDING 

ON OVEN 
 

DEPENDING 
ON OVEN 

DELETE ALL USER RECIPES NO NO  NO 
DELETE ALL CHEF RECIPES NO NO  NO 
BUZZER ENABLING YES YES  YES 
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ALARM CODES - VISION FULL TOUCH CONTROL PANEL 

ALARM 
CODE 

MEANING SOLUTION 

ER. 001 STRØMSTYRING GIVER INGEN TILBAGEMELDING / MANGEL 
PÅ EN FASE FRA DEN ELEKTRISKE FORSYNING 

KONTROLLER STRØMKABEL: FRONT-KONTROLENHED ER 
AFBRUDT ELLER STRØMSTYRNINGSENHEDEN SKAL 
UDSKIFTES. TJEK FØRST ALLE SIKRINGERNE I DIT HPFI/HFI 
RELÆ. 

ER.002 FORKERT FIRMWARE (IKKE-KOMPATIBEL SOFTWARE 
INSTALLERET PÅ KONTROLENHED ELLER STRØMENHED) 

EN OPDATERING, DER ER KOMPATIBEL MED FRONTPANELET 
BEHØVES / SKAL KONTROLLERES. TJEK OM 
FORBINDELSESKABLET MELLEM KONTROLENHED OG 
STRØMENHED ER BESKADIGET. 

ER.003 SONDE ALARM: EN SONDE ER AFKOBLET ELLER 
KORTSLUTTET. SONDELISTE: 

TCJ01 CHAMBER PROBE, TCJ02 VACUUM-SEALED PROBE, 
TCJ03 VAPOR CHECK PROBE, PT100 HEART PROBE 

TJEK FORBINDELSEN AF SONDERNE I STRØMENHEDENS 
TERMINAL.  
UDSKIFT SONDEN, HVIS DEN ER BESKADIGET. 

ER.004 VARMEELEMENT ANOMALITET TJEK MED ET MULTIMETER HVOR MEGET STØRM 
VARMEELEMENTET BRUGER. 

ER.005 PROGRAMHUKOMMELSE VIRKER IKKE HUKOMMELSEN ER FULD GRUNDET HACCP ELLER PÅ GRUND 
AF MÆNGDEN AF GEMTE PROGRAMMER. DOWNLOAD 
HACCP DATAENE TIL ET USB-STIK ELLER SLET NOGLE AF 
TILBEREDNINGSPROGRAMMERNE. 

ER.006 SLETNING AF ET PROGRAM MED FORSINKET START ER SAT 
TIL, GRUNDET EN STRØMAFBRYDELSE > 5 MINUTTER. 

EN STRØMAFBRYDELSE UNDER 5 MINUTTER ÆNDRER IKKE 
PÅ DEN NORMALE UDFØRELSE AF PROGRAMMET. 

ER.007 STRØMAFBRYDELSESFEJL. BAGE (ELLER VASKE) PROGRAM 
KAN IKKE FORTSÆTTE EFTER EN STRØMAFBRYDELSE. 

TRYK PÅ + OG – PÅ SAMME TID, DEREFTER INDTAST 
ARBEJDSPARAMTETRE MED + - - + - GODKEND OG GÅ 
TILBAGE TIL BEGYNDELSEN IGEN. 

ER.008 INGEN NETVÆRKSSYNKRONERING: NETVÆRKETS 
FREKVENS ER USTABILT ELLER STRØMENHEDEN HAR FEJL 
(DET SKER TYPISK I LANDE HVOR DER IKKE ER ET STABILT 

STRØM-NET) 

TJEK DEN ELEKTRISKE SPÆNDING, TJEK OM TERMINAL 
BOKSENS SKRUER ER STRAMMET, TJEK OM SPEÆNDINGEN 
MELLEM NEUTRAL OG FASE ER KORREKT. 

ER.009 MOTOR OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE. MOTORENS 
OVEROPHEDENINGS KONTAKT PÅ STRØMENHEDEN HAR 

STOPPET OVNEN GRUNDET OVERDREVET 
OVEROPHEDNING AF MOTOREN. 

OVERDREVET OVEROPHEDNING AF MOTOREREN ER 
GRUNDET ET GENERELT PROBLEM. MOTOREN VIL 
FORTSÆTTE SIN OPERATION NÅR DEN ER BLEVET NEDKØLET. 
DET ER ANBEFALET AT UDSKIFTE MOTOREN. 

ER.010/ 
011/ 012/ 

013 

HJÆLPEENHED ER IKKE ISAT. (DET KAN VÆRE RELATERET 
TIL EN AF DE TRE ENHEDSFASER) 

TJEK SPÆNDING / VOLT / FASER. I TILFÆLDET AF AT EN 
ENHED ER BLEVET UDSKIFTET, TJEK I 
ARBEJDPARAMTERERNE OM EN UDVIDELSE ER BLEVET 
AKTIVERET VED EN FEJL. 

ER.015 AFBRYDELSE AF DEN VACUUM-PAKKET SONDE UNDER 
TILBEREDNINGSCYKLUSSEN. 

TJEK OM SONDEN ER AFBRUDT ELLER BESKADIGET GRUNDET 
DET IGANGSATTE TILBEREDNINGSPROGRAM. 

ER.016 DISPLAY SERIAL PORT TIL STRØMENHED ALARM: DER ER ET 
PROBLEM MED KOMMUNIKATION MELLEM 

STRØMENHEDEN OG DISPLAYENHEDEN 

DE TO ENHEDER KOMMUNIKERER IKKE: KONTROLLER 
FORBINDELSESKABLET ELLER, HVIS EN AF DE TO ENHEDER ER 
BLEVET UDSKIFTET, SKAL DU KONTROLLERE, OM 
SOFTWAREN ER KOMPATIBEL 

ER.017 DISPLAY SERIAL PORT TIL KONTROLENHED ALARM: DER ER 
ET PROBLEM MED KOMMUNIKATION MELLEM KNAPPE-

ENHEDENOG DISPLAYENHEDEN 

MANGEL PÅ EN FASE: DISPLAYENHED HAR INGEN 
FORSYNING. KONTROLLER FASER 

 

BURNER 

BLOCK 

 

SIKKERHEDS BRÆNDER BLOKERING: OVNEN HAR FEJLET AT 

TÆNDE FLAMMER 3 GANGE I TRÆK. 

FOR AT ÅBNE BRÆNDEREN IGEN, HOLD START/STOP KNAPPEN 

INDE INDTIL SKRIFTEN “BLOCK” PÅ DISPLAYET ER SLETTET.  

GENERELT ER PROBLEMET GRUNDET EN USTABIL 

GASFORBINDELSE FRA GAS NETVÆRKET. ET 
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(JUST GAS 

OVENS) 

MANOMENTER/TRYK DER VISER GASTRYK SKAL ALTID VÆRE 

TILSTEDE VED OVNENS ADGANG. 

 

METHANE GAS (NATURLIG GAS – G20) MINIMUM TRYK 20 

mBAR 

LPG GAS (LPG – G31) MINIMUM TRYK FRA 30 TIL 35 mBAR 

 

TEKNISKE DATA OG 

IDENTIFIKATION  
 

De grundlæggende tekniske data relateret til enheden er anført i serienummeretiketten, som findes på 

venstre side af ovnen. 

For hver meddelelse til producenten eller til assistancecentret er det nødvendigt at angive 

ovnmodellen, kode og serienummer. 
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For at kende ovnproduktionsperioden refererer de første par numre i serienummeret (It. MATRICOLA 

") til sin produktionsmåned, mens det andet par refererer til produktionsår (fx i ovenstående billede, 

produktionsmåned og år er september og 2017)  
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PRODUKT PLACERING 

Afstanden fra væggene, der er nødvendig for en korrekt ventilationsanordning, angives herunder. 

 
 
 
 
Hvis afstanden er mindre, eller hvis ovnen er placeret ved siden af andre enheder, der afgiver varme (f eks 

fritureapparater), skal der træffes egnede foranstaltninger, som f.eks. beskyttelse mod varmeudstråling. 

• Fabrikanten foreslår en afstand på 500 mm for at lette rengøring og service. 

• Sørg for, at enhedens åbninger ikke er blokeret eller dækket. 

 

OBS: 

 

Når ovnen er placeret, skal du sørge for, at den står på en perfekt flad overflade. For at kontrollere dette er 

det muligt at bruge et vaterpas eller at placere en pande fyldt med vand inde i ovnen. I tilfælde af denne 

betingelse ikke er opfyldt, kan enheden ikke fungere korrekt.   
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BAGSIDEN AF ENHEDEN (GOURMET 511 SLIM EKSKLUDERET) 

 
 

 

A   Forbrændingskammer udstødningsgas (Ø80mm) (kun gasversion) 
B   Gasforsyningsåbning (¾ "gas konisk han) (kun gasversion) 
D   Tilførsel og styring af dampkondensator (kun dampkondensatoren kan tilsluttes i dette punkt) 

E   Tilslutninger til tilbehør og ekstraudstyr 

F Bagekammer dampudstødning (Ø50mm) 

G   Adgang til elforsyningsterminal  

H   Equipotential terminal 

I   Afløb for vandopsamlingsbakken (Ø8mm) 

J   Dræn til bagekammer væsker (Ø30mm) 

K   Indløb til vand for at generere damp i bagkammeret (¾ "han) 

L Indløb til ovnvask kit (se ref. Til den tilhørende manual vedrørende "vaskesæt") 

M Depressurizer (kun med Gourmet modellerne)  
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BAGSIDEN AF ENHEDEN - GOURMET 511 SLIM 
 
 

 



   

    

57 Brugsanvisning / Manual BestFor Star2X Line 

ELECTRICAL CONNECTION 

 
Den elektriske forbindelse må kun serviceres og administreres af kvalificeret personale. Det skal være i 
overensstemmelse med CEI krav og specifikationer. 
Enheden kan kun tilsluttes til det elektriske netværk, hvis der mellem dem er en omni-polar kontakt med 
mindst 3 mm åbning mellem kontakter for hver stolpe. Den skal være placeret i en let tilgængelig position nær 
ovnen. 
De tilgængelige forbindelser og proceduren for udskiftning af kablet, om nødvendigt, er beskrevet nedenfor. 
 

• Figuren til venstre viser tilslutningsterminalen på ovnen. Fastgør 
kablet i det passende kabelstik og fortsæt med at montere de elektriske 
ledninger.  
  
•    Koblingsdiagrammet nedenfor viser de mulige tilslutninger, der 
leveres til ovnen. I henhold til strømforsyningen spændes ovnen ved at 
installere de relevante jumpers i de viste positioner. Stram skruerne fast 
for at forhindre farlig overophedning. 

 
•  Når de elektriske forbindelser er lavet, skal du lukke klempledækslet som vist i den følgende figur.                                

 

               

 
 
 
 
 
 

 
 OBS: 
Kun elektrisk version 
Ikke tilgængelig for Gas version  

 
 
Tilslut den potentielle klemme til jordingsanlægget ved hjælp af en leder med 

en sektion på mindst 6 mmq.  

 

Tilslutningskablet skal mindst være H07 RN-F. Faste forbindelser kræver brug af ledninger, som skal 

overholde standarderne.  
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VANDFORBINDELSE 

 
Det anbefales at bruge blødt vand med en maksimal hårdhed på 5 ° f. Brug af vand med hårdhed over 5 ° F 
forårsager tab af garantien på de involverede dele, såsom varmeelement og magnetventiler. Hvis 
vandnetværket ikke er inden for det område, der er angivet nedenfor, skal der installeres en enhed til 
trykreduktion før vandet ledes ind i ovnen. 

 
 

 
                                                                                                       SERIE SLIM 

 
A. Vandtilslutning  –  ¾”                                                       

 
B. Vanddræn –  Ø 30mm 

 
 
OBS: 

Trykket i indløbsvandet skal være mellem 1 og 3 bar, og temperaturen må ikke overstige 30 °c. 

Til tilslutning af ovnens udledningsrør er det absolut nødvendigt 

med en passende sifon til at fungere korrekt (Fig.1). 

 

Brug om nødvendigt 1 "¼ adapteren (valgfri på nogle modeller) 

på afløb B som vist på illustrationen. 
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GAS FORBINDELSE (Kun Gas Version) 

 

Forbindelsen til gasnetværket må kun udføres af specialiseret personale med regelmæssig licens. Fabrikanten 

hæfter ikke for noget problem, hvis denne regel ikke overholdes. 

Kategori og drift med gassen er angivet i nedenstående diagram. 

Cou

 

I2H I2L I2E I2E+ I2N I2R I3B/

 

I3+ I3P I3B I3R 

AT x      x  x   

BE    x x  x x x x  

CH x      x x x   

CY       x x  x  

CZ x      x x x   

DE   x  x x x  x  x 

DK x      x     

EE x     x x    x 

ES x    x x  x x x x 

FI x      x     

FR x x  x x x x x x x x 

GB x     x x x x x x 

GR x    x x x x x x x 

HU x      x  x x  

IE x       x x x  

IS            

IT x     x x x x  x 

LT x           

LU   x         

LV x           

MT            

NL x x     x  x   

NO x     x x    x 

PL   x    x  x   

PT x    x x x x x x x 

RO x x x    x  x   

SE x      x     

SI x    x x x x x  x 

SK x     x     x 

 

Forbindelsen kan kun udføres efter energiforsyningens godkendelse uden begrænsninger. 

Først skal du kontrollere korrespondancen mellem ovnens indstilling og den tilgængelige gas 

(mærkningslisteegenskaber og supplerende etiket). Hvis den tilgængelige gas ikke svarer til indikationerne, 

bedes du kontrollere afsnittet "Transformation". 
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Forbindelsen til gasrørene kan laves ved at fastgøre den permanent eller på en sådan måde, at den kan 

afbrydes ved at indstikke en certificeret lukkehane opstrøms. Den skal placeres i en let tilgængelig position og 

i nærheden af apparatet. 

 
Ovens: Bistrot 465 – 665 – 1065 / Gourmet 511 - 1011   Ovens: Gourmet 621-1021-Rack 

I tilfælde af at der anvendes fleksible rør, skal disse være fremstillet af rustfrit stål og opfylde kravene i de 

normer, der er relateret til dem. Det er strengt forbudt at reducere gasindløbets diameter. 

Efter at have udført forbindelsen er det nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af eventuelle gaslækager 

med en dedikeret spray, som ikke forårsager korrosion. Brugen af åben ild er strengt forbudt! 

 

TJEK GASTRYKKET (Kun Gas Version) 

Tilslutningstrykket skal måles med apparatet slukket ved brug af en trykmåler. Kontrollér, at den målte værdi 

svarer til den trykværdi, der er angivet i nedenstående diagram. Tilslutningstrykket skal måles med apparatet 

slukket ved brug af en trykmåler. Kontrollér, at den målte værdi svarer til den trykværdi, der er angivet i 

nedenstående diagram. 

Lande:AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MK.MT,NO,NL,PL,PT,RO,SE,SI,S

K,TR. 

De her nævnte gasfamilier og grupper kan kombineres i 

overensstemmelse med forskrifterne EN437: 2009 og de 

særlige love i de tilknyttede lande. 

 

 

     

    

    

 

 

 

 

 

Ovens: Bistrot 465 – 665 – 1065 / Gourmet 511 - 1011                           Ovens: Gourmet 621-1021-Rack 

I2H G20 20 mbar  

I2H G20 25 mbar (only HU) 

I3P G31 30 mbar  

I3P G31 37 mbar  

I3p G31 50 mbar  
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For at kontrollere forbindelsestrykket skal du lukke gasafbryderen og indstille en T-formet forbinder mellem 

tilførselsrøret og apparatets gasindgang. 

På den frie terminal på T-stikket sættes et korrekt manometer og kontrollerer trykket. 

OBS: Du må kun måle trykværdien af gassen, når apparatet er slukket. 

Hvis trykværdien ikke svarer til den, der er angivet i diagrammet (mere end 0,2mbar mindre end 

referenceværdien), bedes du kontakte den lokale gasnetmyndighed. 

Virksomheden anbefaler at have et permanernt monteret manometer, så du har altid kan kontrollere 

gasforsyningen og at det har det korrekte tryk. 

GAS DAMPE EVAKUERING (Kun Gas Version) 

 

Dette apparat tilhører en installationskategori A3, derfor behøver den ikke at blive tilsluttet en skorsten for 

at evakuere forbrændte gasser. De brændte gasser kan evakueres i installationsrummet. En god og 

kontinuerlig ventilation er nødvendig for at forhindre udvikling af en uacceptabel koncentration af 

sundhedsskadelige stoffer. 

 

Hvis det ikke er muligt at opnå ovennævnte betingelser, er det muligt at lede forbrændingsdampene ind i et 

dedikeret udsug. 

 

Følg instruktionerne og anbefalingerne her under: For at installere udsug til 

de brændte gasser. 

Læg nedad på ydersiden af de 4 sider af røggasens udstødnings skorsten for at 

placere kanalrøret. 

 

 

 

 

Tilslut kanaliseringsrøret til apparatets udstødningsrør og 

fastgør det med en passende metalklemme. 
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ATTENTION: 

• Udstødningssystemet behøver ikke at have en kant, der er 

under 90 ° for hele længden. 

• Monter et skorstensdæksel på udstødningsrørets yderste 

overdel for at forhindre regnen i at komme ind. 

• Undgå at have mere end 2 meter udstødningskanal, da det i 

dette tilfælde kan skabe problemer for brænderen. 

 

DRIFT MED FORVENTET TERMISK KAPACITET (KUN GAS VERSION) 

Apparatet er fra fabrikkens side indstillet til gastype G20. Ovnens forudindstilling er også angivet i 

serienummeretiketten på venstre side af ovnen. 

Her efter kalibreringsoversigten (se venligst din egen model, der kan spores i serienummeretiketten) 

Model 
GOURMET 

511 

GOURMET 

1011 

BISTROT 

465 

BISTROT 

665 

BISTROT 

1065 

Power 

Gas Family I2H 
8,0 kW 15,1 kW 11,6 kW 14,5 kW 16,5 kW 

Power 

Gas Family I3P 
8,0 kW 15,3 kW 11,6 kW 14,5 kW 16,5 kW 

 

Model 
GOURMET 

621 

GOURMET 

1021 
RACK 

Power 

Gas Family I2H 

 

23,5 kW 

 

32 kW 

 

40,5 kW 

Power 

Gas Family I3P 

 

23,5 kW 

 

32 kW 

 

40,5 kW 

 

OBS: 

Dele af magnetventilen er reguleret og forseglet af producenten og må ikke blive ændret på af nogen 

grund.Hvis der opdages mere end 20% forskel på apparatets nominelle effekt, skal du kontakte en 

autoriseret tekniker. 
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GAS TRANSFORMATION (Kun Gas Version) 

 

OBS: 

Arbejdet og interventionerne, der er nødvendige for omdannelsen, kan kun udføres af servicepersonale, der 

er autoriseret af fabrikanten eller af fabrikanten selv. 

Til omdannelsen til en anden gastype, f.eks. fra G20 til G31 er det nødvendigt at indstille en gasregulerende 

membran. 

I en installation med gas G31 vil brænderen have en membran. For at gøre en transformation modsat den i 

eksemplet skal du fjerne membranen. 

OBS: 

Inden der påbegyndes nogen transformation, er det nødvendigt at lukke gasafbryderen og slukke for 

elforsyningen. 

Efter at have udført forbindelsen er det nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af eventuelle gaslækager 

med en dedikeret spray, som ikke forårsager korrosion. Brugen af åben ild er strengt forbudt 
 

 

Identificer ovnen ved hjælp af nummeretiketten 

• For at installere membranen på modellerne 

Bistrot 465/665/1065 og Gourmet 511/1011, 

fortsæt som følgende: 

Afmonter beskyttelsespanelet på højre side af 

apparatet (1). 

 Identificer brænderforsyningsenheden i 

komponentområdet (2). 

Separat gasventilgruppen (C) fra gas / 

luftblanderen (B). Læg membranen (A) i sit 

dedikerede rum i forbindelse med 

gasventilaggregatet (C). Tilslut 

ventilgaskoncernen (C) med membranen til 

luftgasblanderen (A) igen. 
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• For at fjerne membranen skal du gøre trinene i modsat rækkefølge.  

 

For at placere membranen på modellerne Gourmet 621/1021, 

fortsæt som følger: 

Afmonter beskyttelsespanelet på højre side af apparatet (1). 

Identificer brænderforsyningsenheden i komponentområdet (2).  

        

 

 

Separat gasventilgruppen (C) fra gas / luftblanderen (B). Læg 

membranen (A) i sit dedikerede rum i forbindelse med 

gasventilaggregatet (C). Tilslut ventilgaskoncernen (C) med 

membranen til luftgasblanderen (A) igen. 

For at fjerne membranen skal du gøre trinene i modsat 

rækkefølge. 

 

 

 

• Gør følgende for at placere membranen på modelracket: 

Afmonter beskyttelsespanelet på bagsiden af apparatet (1). 

Identificer brænderforsyningsenheden i komponentområdet (2). 

 

 

 

Separat gasventilgruppen (C) fra gas / luftblanderen (B). Læg 

membranen (A) i sit dedikerede rum i forbindelse med 

gasventilaggregatet (C). Tilslut ventilgaskoncernen (C) med 

membranen til luftgasblanderen (A) igen. 

For at fjerne membranen skal du fortsætte på den modsatte måde. 

 

 

Efter tilsluttelsen af gas, er det nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af eventuelle gaslækager med en 

dedikeret gas lækage spray, som ikke forårsager korrosion. Brugen af åben ild er strengt forbudt. 
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 Efter at have udført en gasomdannelse i modellerne Gourmet 621/1021 og Rack, tilføjet eller fjernet 

membranen, er det nødvendigt at indstille starthastigheden og den maksimale effekt af brænderventilationen. 

Hurtigstart Opsætning: 

Fra ovn i stoptilstand, flyt jumperen til test 

Tænd for ovnen og vent på, at brænderen skal aktiveres (tilstedeværelse af flammen). 

Opsæt optænderen. Trim indtil den værdi, der er angivet i tabellen læses på testeren i Hz er opnået. Sluk for 

ovnen og flyt jumperen til norm. Positionen. 

• Hurtigstart til maks. power: 

Tænd for ovnen og vent på, at brænderen skal aktiveres, og overgangen fra tænding til maksimal hastighed. 

Indstil vmax trimmere indtil den værdi, der er angivet i tabellen, der læses på testeren i Hz er opnået. Sluk for 

ovnen og afbryd testeren. 

Oven Model G20 (Natural Gas/Methane) G31 (GPL/PLG) Kw Power 

n621 
ignit           90 Hz 

CO2 9.0 
ignit         75 Hz 

CO2 11.5 23.5 
vmax       155 Hz vmax     145 Hz 

1021 
ignit           75 Hz 

CO2 9.0 
ignit         65 Hz 

CO2 12 32 
vmax       160 Hz vmax     145 Hz 

Rack 
ignit         150 Hz 

CO2 9.3 
ignit          90 Hz 

CO2 11.5 40.5 
vmax       170 Hz vmax      180 Hz 

                                                                   

Oven Model Kw Power Consumption m3/h (G20) Consumption m3/h (G31) 

621 23.5 2.43 0.91 

1021 32.0 3.33 1.33 

Rack 40.5 4.1 1.7 
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KORREKT DATA INDSÆTTELSE I SERIENUMMER ETIKETTEN (Kun Gas 
Version) 

Efter omdannelsen er det obligatorisk at fastgøre klistermærket med de korrekte data på 

serienummeretiketten, som findes på venstre side af apparatet. 

 

 

  

 

 

 

BRÆNDER SIKKERHEDSLÅS (KUN GAS VERSION) 

 

Ved først at tænde (da der kunne være luft i kredsløbet), efter omdannelsen til en anden gas eller til tekniske 

problemer, kunne brænderne blive låst (efter den tredje mislykkede forsøge at tænde flammen). Denne blok 

er angivet ved displayet på ovndøren med meddelelsen "Burner Block". 

For at låse brænderen op i 80P kontrolpanelet, skal du holde tasten nede, indtil skrivningen "Blok" er annulleret 

fra displayet. 

For at låse brænderen op i VISION FULL TOUCH kontrolpanelet, skal du holde tasten nede i 5 sekunder eller 

alternativt trykke på Reset-ikonet som vist på billedet.  

Hvis blokken gentages ofte, skal du kontakte den tekniske service.  
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VANDBEHANDLING 

For at sikre ovnen længere levetid og de bedste præstationer anbefaler fabrikken at placere et vand-

blødgøringsmiddel mellem ovn og vandforsyningsnet. Fabrikken leverer eget vand- og dampfiltreringssæt, 

som angivet nedenfor:  

 

Code 743607030 Water filtering kit for steam  

Code 310600000 Cartridge Purity C Qell ST 500-1002045   

 

Water filtering system Purity 
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TILBEREDNINGSKAMMER AFLØBSFORBINDELSE 
 

NB: Ved afløbstilslutninger skal du altid følge sikkerhedsforskrifterne på det sted, hvor installationen 

udføres. 

Afløbsforbindelsen kan udføres af installatøren eller ej, og dens minimumsdiameter må ikke være under 

3/4 ", med en mindst hældning på 5 ° fra ovnen mod det eksisterende afløb. 

Det anbefales at bruge rør med en minimal varmebestandighed på 100 ° C og en maksimal længde på 1,50 

m for at forhindre blokering på grund af afkøling af kloakvand inde i dem. 

 

  Inkl. < 5° 
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FORBINDELSE AF GASUDSTØDNINGSRØR  

NB: Ved afløbstilslutninger skal du altid følge sikkerhedsforskrifterne på det sted, hvor 

installationen udføres. 

Hvad angår installationer, er produkterne generelt meget tæt på væggene. Det anbefales derfor 

at bruge nogle rør med en minimal varmebestandighed på 100 ° C for at styre dampen mod toppen 

af rummet. 
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SOFTWAREOPGRADERING MED BOOT LOADER TIL 80 P OVNE  

 

 
 
 OBS: softwareopgraderingen kan slette alle ovnens madlavning programmer. Derfor, før du begynder med 
denne procedure, skal du sørge for, at alle data gemmes i en USB-nøgle for at geninstallere 
programmerne, når installationen af softwaren er gennemført. 
 
 

1. Sluk og derefter tænd hovedafbryderen til ovnen.  

 
 



   

    

71 Brugsanvisning / Manual BestFor Star2X Line 

2.  Vent på, at kontrolenhedens lys bliver blå og tryk på knappen "Kok" (NB: tryk ikke på knappen 
"Kok" for at opgradere strømenheds-softwaren). Displayet viser meddelelsen "Venter på Boot 
Loader ": det betyder, at kontrolkortet er klar til at blive omprogrammeret. 

 
 
 

3. Afbryd igen hovedafbryderen og sæt boot-loaderen i det korrekte stik, imens du har slukket for 

ovnen. 
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3.  Sæt den ønskede "CONTROL" –kontakt på ”ON” og drej DIP-omskifteren til den valgte software på Boot-
loaderen (se softwarelisten på den følgende fane) og tænd for hovedafbryderen igen. 

 

 

        

 

 

PIN BOARD OVEN MODEL 

SOFTWARE 

CODE EXTENSION 

1 POWER 
STAR 2 + MISTRAL (2015) 

J082_02_60 _Encoder 

2 CONTROL J079_02_80 
 

3 POWER 
STAR 1 (OLD BOARD VERSIONS) 

J082_00_34 Porting_Rel_2_ 

4 CONTROL J079_00_51 _Porting_Rel2_Hw 

5 POWER 
DECK OVENS 

J082_00_34 _porting_Rel_2_ 

6 CONTROL J079_00_12 _B_Porting_Rel2 

7 POWER 
STAR 1 + MISTRAL (2014 AND PREVIOUS) 

J082_00_34  

8 CONTROL J079_00_51  
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4. LED’en begynder at blinke, og det vil være muligt at høre den elektroniske klokke, der gør opmærksom på 

at download af dataene er begyndt. Når operationen er gennemført, vil LED’en stoppe med at blinke og 

forblive tændt. 

 

 
 

 

4. Vent indtil tiden vises på displayet, sluk derefter på hovedafbryderen. Sæt den valgte “CONTROL” 
switch til “OFF” og den korresponderende “POWER” switch til “ON”. 

 
 
 
OBS: Det er absolut nødvendigt at følge denne sekvens og starte proceduren med "CONTROL" -knappen. Kun 
når proceduren med "CONTROL" -knappen er udført korrekt, vil det være muligt at starte med "POWER" -
knappen. 
 
 
Installationsproceduren med "POWER" -knappen nede er for at installere software på strømenheden, mens 

installationen, der følger med at trække ned på "CONTROL" -knappen, er nødvendig for at programmere 

frontkontrol-enheden. Forkert installationsprocedure kan forårsage uoprettelige skader på kontrolenhederne. 
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5. Tilslut hovedafbryderen igen. Boot Loader LED’en begynder at blinke igen, efterfulgt af lyden af den 

elektroniske klokke under data download. I mellemtiden vil se der står "ER 001" på displayet. Når 

denne operation er færdig, forbliver LED’en tændt uden at blinke. 

 

               
 

5. Afbryd hovedafbryderen, frakobl bootloaderen og tænd hovedafbryderen igen.  

 

 
 

 

Softwareopgraderingen er færdig. 

Geninstaller de programmer, der tidligere var gemt via USB-nøglen.  
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SOFTWAREOPDATERING MED BOOT LOADER FOR VISION OVNE 

 

 
 

OBS: softwareopgraderingen kan slette alle ovnens madlavning programmer. Derfor, før du begynder med 
denne procedure, skal du sørge for, at alle data gemmes i en USB-nøgle for at geninstallere 
programmerne, når installationen af softwaren er gennemført. 
 
 

1. Sluk for hovedafbryderen til ovnen. 
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2. Sæt boot-loaderen I det korrekte stik på ovnen mens hovedafbryderen er slukket. 

                

 

3. Vælg den software, der skal installeres i strømenheden (se den korrekte strømenhedssoftware til 

den kompatible ovn i den følgende fane), mens du drejer DIP-omskifteren svarende til den valgte 

software på startlæsseren og tænd for hovedafbryderen igen   
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PIN BOARD OVEN MODEL 

SOFTWARE 

CODE EXTENSION 

1 POWER 
STAR 2 + MISTRAL (2015) 

J082_02_60 _Encoder 

2 CONTROL J079_02_80 
 

3 POWER 
STAR 1 (OLD BOARD VERSIONS) 

J082_00_34 Porting_Rel_2_ 

4 CONTROL J079_00_51 _Porting_Rel2_Hw 

5 POWER 
DECK OVENS 

J082_00_34 _porting_Rel_2_ 

6 CONTROL J079_00_12 _B_Porting_Rel2 

7 POWER 
STAR 1 + MISTRAL (2014 AND PREVIOUS) 

J082_00_34  

8 CONTROL J079_00_51  

 

4. Boot Loaderens grønne LED begynder at blinke. Når operationen er færdig, vil LED’en stoppe med at 

blinke. 
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5. Vent indtil VISION tænd-lyset tænder. 

 

OBS: Det er absolut nødvendigt at følge denne sekvens og vente på at lyset tænder! Først når proceduren 

er udført korrekt, vil det være muligt at slukke på hovedafbryderen, ellers kan VISION kontrolenheden lide 

alvorlige skader. 

68  

Softwareinstallationsproceduren med boot-loaderen er nødvendig for at installere softwaren til 

strømstyringsenheden 

 

6. Sluk for hovedafbryderen, fjern boot-loaderen og tænd på hovedafbryderen igen. 
 

 

 

Softwareopdateringen er færdig.    
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AUTOMATISK VASKESYSTEM 

 

 

Det automatiske vaskesystem består af delene vist ovenfor. For ovnmontage, fortsæt som illustreret i de 

følgende figurer: 

 

Fastgør kassen med de medfølgende dedikerede skruer og en stjerneskruetrækker. De tilsvarende huller er 

på bagsiden af ovnen, som vist på figuren.  
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Når kassen er fastgjort, skal du åbne plastikdækslet og indsætte signalkablet i det dedikerede hus, som vist 

nedenfor. Slut det til det elektroniske kortspor (forbindelsen er utvetydig).

 

Luk coveret med skruer, og skru rotoren ind I ovnkammeret.  

 

Fortsæt installationen ved at forbinde vandslangen til trykreduceren. 
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Efterfølgende fortsæt med kredsløbfyldning som beskrevet på side 5. Under denne operation gennemskylles 

de gennemsigtige slangebærende produkter i kammeret, så alle resterende produkter i kredsløbet skylles ud.  

 

Billedet oveover viser, at de nedsænkede slanger skal indsættes i vaskeprodukttankene. Pas på ikke at vende 

om produkterne, slangerne har forskellige egenskaber. 
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Når først påfyldningen er færdig, fortsæt med at forbinde den gennemsigtige slange til at lede 

rengøringsprodukterne ind i ovnkammeret. Slangen skal fastgøres til beslaget ved hjælp af et jubilee-klips 

indsat under tryk (se detaljer til højre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er det automatiske vaskeanlæg klar til at starte. Den følgende side illustrerer procedurerne for udførelse 

af de tilgængelige programmer. 
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VASKEMULIGHEDER - 80 P CONTROL PANEL 

“WASH” – “FILL” PROGRAMMER: 

 
"Programmer" -tilstanden for den elektroniske kontrol indeholder også tre ikke-modificerbare 
programmer: "COOL" Program (vist i denne vejledning i afsnittet "80 P Kontrolpanel - Instruktioner") 
"WASHING" Programmer og "FILL" Programmer. Disse er gemt i firmware til selve kontrollen og er 
uafhængig af de 60 programmer, der er tilgængelige for brugerpasning. 
 

• “WASHING” programmer:  
• LAV1 – Delikat (42’) 
• LAV2 – Normal (1h 04’) 
• LAV3 – Intensiv (1h 34’) 
• LAV4 – Super-intensiv (1h 56’) 

 
Disse 4 programmer er i vaskegruppen og kan vælges efter behov. 

• “FILL” program: 
styrer påfyldning af pumper og slanger i ovnsvaskesystemet ved første 
tankfyldning eller når tankene ændres. Programmet har en varighed på 2 
minutter. Sørg for, at installationsrørene er tomme 
før du kører programmet. 

 
For at vælge ét af disse programmer, gør som følgende:  
 

• Tryk på  knappen for at tilgå “Programmes” menuen. 
• Brug “-“ knappen til at bladre igennem menuen indtil programmerne ovenover er vist. 

Vælg der ønskede program og bekræft ved at trykke på knappen   

• Tryk på  knappen for at starte programmet. 
 
Slutningen af Wash og Fill programmerne vil blive gjort opmærksom ved hjælp af den elektroniske klokke. 

 

OBS: Når vaskeprogrammet er slut, er det absolut nødvendigt at demontere den roterende dysse i 

ovnkammeret. DO MÅ PÅ INGEN MÅDE TILBREDE MAD I MENS DEN ROTERENDE DYSSE ER INSTALLERET I 

OVNKAMMERET, ELLERS VIL DEN BLIVE PERMANENT BESKADIGET. 

 

VASKEMULIGHEDER - VISION FULL TOUCH CONTROL PANEL 

  Washing –  I ethvert modus er det muligt at vælge vaskeprogrammet. Denne mulighed 
omfatter 4 vaskeprogrammer, der bestemmer intensiteten af 
rengøringscyklussen, 1 skylningsprogram og 1 genopfyldningsprogram. Vælg 

ikonet   for at tilgå den følgende skærm: 
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For at vælge et program skal du trykke på den boks, der svarer til programmet. Alternativt kan du gå 

på det ønskede program med pileknapperne  og og trykke  . Start vaskecyklussen ved at 

holde  -knappen nede.  
 

• Refill styrer udskiftningen af vaskemiddel og skyllemiddel. Sæt påfyldningsrørene i de nye 
tanke og start påfyldningsprogrammet. Ved slutningen vil det akustiske signal indikere den 
korrekte udførelse af programmet og bagekammervaskeanlægget vil fungere. 

 
 
Note: Hvis vaskeprogrammet afbrydes (ved en strømafbrydelse eller ved en forsætlig afbrydelse fra 

operatøren), vil strømforsyningen give en alarm og bede om, at skylleprogrammet skal startes for at 

fjerne vaskemiddelspor i ovnkammeret. 

 
 

 

OPVASKEMIDDEL OG SKYLLEMIDDEL DER SKAL BRUGS 
 

BakeOff har udviklet et innovativt product, der bade virker som opvaskemiddel og som skyllemiddel 
 

      Ref.: 413100000 
 

 Hvis der anvendes et enkelt produkt, der tjener som rengøringsmiddel og skyllemiddel, indsættes 
begge sugeslangerne fra vaskeanlægget i den samme produktbeholder. 
 
Alternativt er det muligt at anvende to forskellige produkter til at betjene de to forskellige funktioner. 
Følgende produkter testes og anbefales stærkt til optimale resultater: 
 

• Opvaskemiddel: Johnson Diversey Suma Auto Oven Clean D9.10 
• Skyllemiddel: Johnson Diversey Suma Auto Oven Rinse D9.11 

 
 
For at kontakte Johnson gå til følgende link: 
 
http://www.diversey.com/contact-us 
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Det automatiske vaskeanlæg blev designet og testet ved hjælp af disse specifikke produkter. Virksomheden 
er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i forbindelse med brugen af andre produkter. 
 

VASKEADVARSLER: 
 

• Det er kun muligt at fortsætte med vaskecyklussen, hvis ovnen ikke er i tilberedningsfasen, og hvis 
produkterne (vaske- og skyllemiddel) er til stede i kredsløbet.  

 
• Det er anbefalet at starte vaskeprogrammet når ovnen er helt nedkølet. 

 
• Hvis vaskeprogrammet er indstillet til udførelse ved uhensigtsmæssig ovnkammertemperatur, 

udføres køleprogrammet "Cool" automatisk. Når den rette temperatur nås, fortsætter ovnen med 
udførelsen af den tidligere indstillede vask. 

 
• Under udførelsen af vaskeprogrammet er strømenheden fuldkommen slukket.  

 
• Når vaskeprogrammet er slut, er det absolut nødvendigt at demontere den roterende dysse i 

ovnkammeret. DO MÅ PÅ INGEN MÅDE TILBREDE MAD I MENS DEN ROTERENDE DYSSE ER 
INSTALLERET I OVNKAMMERET, ELLERS VIL DEN BLIVE PERMANENT BESKADIGET. 
 

 

Roterende dysse til vask  
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OPDATERINGER FRA BAKE OFF WEBSITET  

Vision 

Vision Software: 

For altid at få den sidste opdaterede version af kontrolkortenhedens software, skal du blot følge 

instruktionerne på BakeOff Italiana hjemmesidens - "Assistance" 

sektion:http://www.bakeoff.it/en/software-update/  

 

 

Vision Opskrifter: se afsnittet "Fremgangsmåde for at downloade opskrifterne fra Bakeoff-websitet" under 

afsnittet "Vision Full Touch Panel - Instruktioner" i denne manual. 
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RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 

 
En overordnet kontrol af ovnen skal udføres regelmæssigt af en specialiseret tekniker. 

En manuel termisk afbrydelse intervenerer i tilfælde af overophedning. Den termiske beskyttelse skal 

nulstilles, og det gøres ved at skrue hætten af nederste på venstre side af ovnen og trykke ind på knappen 

for at fuldføre nulstillingsprocessen. I tilfælde af løbende afbrydelser henvend dig til en specialiseret tekniker 

til en yderligere vurdering. 

 

 

RENS OG VEDLIGEHOLDELSE: 

• Ovnen må aldrig blive renset med en højtryksrenser eller anden form for højtryk. 

• Sluk altid på hovedstrømafbryderen før rens påbegyndes. 

• Rens ovnen efter den er nedkølet. 

• Du må aldrig bruge koldt vand hvis dørglassene er varme.  

• Det er anbefalet at rense ovnkammeret hver eneste dag for at opnå det allerhøjeste hygiejniske niveau. 

• Det er anbefalet at lade døren stå åben efter hver arbejdssession for at undgå at dørisoleringen bliver slidt. 

 

FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF LÆNGE INAKTIVITET: 

Når der forventes en langvarig inaktivitet af enheden (sæsonafslutning, ferie osv.), Anbefales det at rengøre 

ovnen i henhold til ovenstående instruktioner, og afbryd de elektriske enheder og sluk for 

hovedafbryderen.  
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EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE (KUN FOR AUTORISERET 
TEKNIKERE) 

 

PROCEDURE TIL AT TILGÅ MOTORER, BLÆSERE OG VARMEELEMENTER 

 

1. Træk skuffens holder ud og skru sideskjoldets skruer ud.  

 
2. Træk sidekammeret ud af kammerets inderside. 
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3. Løsn ventilatorens fastgørelsesmøtrikker, og tag ventilatorerne ud, som vist på de følgende 
figurer. 

 

I denne tilstand er det også muligt at fjerne varmeelementerne ved kun at løsne fastgørelsesmøtrikkerne og 

fjerne dem, som vist i nedenstående figur ved hjælp af en skruepistol (ventilatoren har en konisk diameter) 

 

4. Figuren herunder henviser til fjernelse af flange og motorolieforsegling. Denne procedure er ikke 
nødvendig kun til motorens udskiftning: 
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5. Fjern sidepanelet for at tilgå motorerne: 

 

 

 

6. Afbryd motorkontakterne (se billede) og skru skruerne fast, som vist på venstre side. 
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7. Tag motoren ud 
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PROCEDURE FOR AT TILGÅ DET ELEKTRISKE SYSTEM 

1. Skru bag-panelets skruer ud.  

 

 

2. Løsn kassen, der dækker terminalboksen, og tag pladen ud. Hæng det derefter på øjet, der er 
beregnet til terminalbokspladen på bagsiden af ovnen. 
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3. Nedenfor kan du se øjet, der er beregnet til pladens krog:  
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PROCEDURE TIL AT FJERNE DØR MIKRO OG MAGNET 

Fjernelse af sikkerhedsdørmikro og adgang til magneten inde i søjlen: 

1      2 

          

Skru plastikstøtten (fig.1) ud og tag dørmikroen ud af den indbyggede åbning.  

3      4 

                 

Derefter skal du genoprette dørmikroen, der sidder fast på fastgørelsespindene. Skru plastikstøtten af, som 

vist i nedenstående figur. 
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For at få adgang til magneten (anbragt i dørens søjle) er det nødvendigt at fjerne søjlens hætte. Fortsæt 

som illustreret i den følgende række af billeder. 

1              2 

                             

 

3       4 
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PROCEDURE TIL AT FJERNE DØRHÅNDTAGET 

For at fjerne dørhåndtaget, gør som følgende: 

1                 2 

                     

 

Tag logoet ud af slideren og løsn stjerneskruen.   

3       4 

                  

 

  



 

    

97 Service Manual Bestfor Star2X Line 

Træk håndtaget ud af sin position, opmærksom på fjederpivellerne (fig. 4 og fig. 5). 

5           6 

                     

 

Skru håndtagens fastgørelsesskruer ud (fig. 6), og træk derefter svinget ud af dørstolpen. 

7           8 
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Håndtagets akse består af to dele vist i nedenstående figur. 

     9 

 

 

Detaljer af håndtagets komponenter: 
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PROCEDURE TIL AT FJERNE DET INTERNE GLAS 

For at udskifte det interne glas er det tilstrækkeligt at frigøre det manuelt. Fjern de sorte klips fra det 

øverste hængsel og det nederste hængsel. Skru derefter hængslerne af (fig. 3 og 4): 

     1                                                                                               2 

                           

 

    3           4 
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PROCEDURE TIL AT TILGÅ OG FJERNE KONTROLENHEDEN 

Skru kondensopsamlingsskuffen ud af dørens ramme (fig. 4) og tag den ud af sin position ved at løfte det 

imod indersiden af kammeret (fig. 5).  

 4       5 

                   

    6 

 

 7          8
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Løsn kontrolenhedens plastikbeskyttelsesboks ved at bruge en stjerneskruetrækker, og skru skruerne ud fra 

deres positioner på dørens søjle (fig. 7 og 8). Det vil da være muligt at få adgang til kontrolenheden, skrue 

skruerne ud der holder enheden og og åbne kassen (fig. 9 og 10). 

 9             10 

                   

11                12 

                     

For at tage touch-enheden ud, tag det ud af sin holder (Fig.11). Vær opmærksom når det skal 

genindsættelse!! Indsæt ikke enheden helt i dets positioner (figur 12). Hold den lidt hævet (ca. 2 mm), så 

når kassen er lukket, tvinges det sammen. Luk og skru boksen sammen. Lukningen af kassen vil sikre, at 

Touchenheden sidder korrekt i forhold til frontglasset. 
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PROCEDURE TIL AT UDSKIFTE 80 PROGRAMMER KONTROLENHEDEN 

1. To remove the control board, follow the same procedure to substitute the connection cable between 

power board and control board. 

 

2. Afbryd forbindelseskablet, løsn skruerne på displayenheden for at fjerne det: 

          

 

3. Efter keypaden er fjernet, fjern den elektroniske enhed ved at løsne skruerne:  
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PROCEDURE TIL AT UDSKIFTE FORBINDELSESKABLET MELLEM 
STRØMENHED OG KONTROLENHED 

Følg proceduren angivet i afsnittet "Proceduren til at tilgå og fjerne kontrolenheden"  

1. Fjern forbindelsen til terminalblokken: 

      

 

2. Læg særlig mærke til ledningernes orden – notér farverne. Du må aldrig ændre eller sætte kablerne 

omvendt I igen.  
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3. Fjern forbindelsen til den grønne connector, fjern den fra sine straps.  

 

4. Ved hjælp af det gamle forbindelseskabel skal du tilslutte et andet kabel med noget isolerende 

tape for nemt at trække det ud igennem kabeludgangen ved ovndøren: 
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5. Løsn det interne glas manuelt, og fjern de sorte klips fra det øverste hængsel og det nedre 

hængsel: 

     

     

 

6. Nu er det muligt at fjerne kontrolpanelets panel, løsne de øvre skruer (3) og de nederste skruer 

(3): 
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7. Fjern LEDen: 

 
8. Det er nu muligt at fjerne enhedskassen for at fjerne kontrolenheden: 

              

 

9. Sondekablet skal trækkes ud over kontrolpanelboksen, som vist i de to trin i følgende billede:
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PROCEDURE TIL AT UDSKIFTE VISION KONTROLENHEDEN 

1. For at fjerne kontrolkortet skal du følge samme procedure for at erstatte 

forbindelseskablet mellem strømenheden og kontrolenheden. 

 

2. Håndter derefter de fire plastikklip, der holder elektronikken til rammen: 
 

                                      

 
 

 

3. Vær opmærksom på kobberkontakterne (tapperne) på tastaturet, som sidder i den 

tilsvarende position på det separate panel: 

 
 

4. For at genmontere hele delen med den nye elektronik skal du altid være forsigtig med ikke 

at bøje ovennævnte kobberkontakter.  
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PROCEDURE TIL AT UDSKIFTE LED’EN 

1. Fjern front glasset og kontrolpanelet som vist I den forrige section. 

2. Brug en elektrisk skruetrækker til at fjerne skruerne inde I panelet: 

       

 

3. Brug en pinset til at åbne op for spacerne, så er det muligt at installere den nye LED:  
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PROCEDURE FOR DØRVENDING – 80 programs panel 

Fremgangsmåden til at vende ovnens døråbning vil blive vist i det følgende. Denne guide viser 

standardversionen, med håndtaget på venstre side. 

   

 Skru det elektriske systempanel af, og læg det i de tilsvarende støttebøjler.  

           1        2 

                                                 

Afbryd dørmikroswitchens ledninger og den terminalkasse, der forbinder til kontrolenheden.            3 

    4 

                                       

 

Skru motorens krumtaphus (fig. 5) af, og fjern derefter hængselsdækslet (fig. 6 og 7) og træk kontrolenhedens 

ledning ud (fig. 8). Herefter skrues hængslet ud og kablet trækkes ud af dørtoppen (fig. 9 e 10). 

     5            6 
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     7            8 

                         

 

     9             10 
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  11          12    13 

                     

Træk døren ud fra bundhængslet og skru den af med en hex-nøgle og en stjerneskruetrækker (Fig.11-12-13). 

Det næste trin består i at fjerne dørmikroen fra rammen og installere den i modsatte position. Efter fjernelse 

af bundhængslet (fig. 12 og 13) er det de samme fastgørelses- og trådgennemføringshuller der er 

tilgængelige. Fortsæt som vist i rækkefølgen af billeder nedenfor. 

     14                            15          

                            

    16                17 

                                     

 

 

 

 

Fortsæt med at installere hængslet i venstre position, og skru derefter dækslet og fastgør det til den modsatte 

side. Følg nedenstående procedure (figur 18-19-20). 
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 18               19                20 

     

 

Afinstaller lukkedækslet fra dets position. 

21            22 
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23                             24                                                    25 

         

 

Drej hætten (låsen vil være til stede), og skru den igen på plads (Fig. 23-24-25). 

 

For at vende døren om, rotér rammen 180° med hensyn til glasset og kontrolenheden der sidder fast på det. 

Fjern det indre glas, der sidder på hængslerne som vist på følgende billeder:  

 

26           27               28 
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Løsn vinkelglasbeslagene fra rammen (fig. 29) og fjern plastikkondensopsamlingsbakken. Læg døren på et 

bord og skru de eksterne glasstøtter ud (fig. 30). Træk derefter kablet ud af rammesøjlen (fig.31). 

29                   30 

                 

 

31          32 

       

 

Løft dørrammen med forsigtighed (Fig. 32) og drej den 180 °, så håndtaget er til venstre.  
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Skru nu skruen til bundfittings af glasfastgørelsen fast og fastgør dem i de tilstødende huller. Følg billederne 

nedenfor.  

33                34 

                          

 

35                   36 
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Lad kablet passere gennem søjlens hul (fig. 36) og træk det ud af rammen i plastikhængslet. Træk kablet ud 

og luk beskyttelsesbeholderen (Fig.38 og 39). 

 

37            38                39 

             

 

Fastgør kontrolenhedens kabel i de specifikke tank-løbere (figur 40), og sæt det indvendige glas på bundens 

hængsel og skru hængslet på toppen (figur 41). 

 

              40          41 
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Når det indre glas er fastgjort, skrues håndtaget af (fig. 42). Træk hele håndtaget ud og drej 

fastgørelsestrumlen 90 ° på sin drejning (Fig. 43), så du har samme drejemåde for håndtaget i forhold til 

standarddøren. 

 

42               43 

                            

 

 

Placér døren på nederste hængsel, og lås håndtaget således, at det står i den rigtige position. 

44       45 
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Lad styreenhedens kabel passere gennem det øverste hængsel (Fig.47), og sæt det derefter i hullet på ovnens 

tag (Fig. 48). Derefter låses hængslet med sekskantnøglerne og opretholder et modsat tryk for at undgå 

dørbøjning (fig. 49). Træk kablet ud af det elektriske rum og tilslut det igen til kontrolkortet sammen med 

dørens små mikrokabler, og pas på ikke at vende om på ledningernes rækkefølge (vist ved farver) (Fig. 50). 

46         47    

                            

 

48                     49 

            

 

Luk det elektrisk panel med selvspændingsmøtrikkerne og sørg for, at håndtaget har en flydende 

bevægelse; Ellers løsnes det øverste hængsel som vist i figuren ovenfor.  
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PROCEDURE FOR DØRVENDING - Vision Full Touch panel 

Fremgangsmåden til at vende ovnens døråbning til ovne med Vision Full Touch-panelet vises nedenfor. 

Dette starter fra standardversionen, med håndtaget på venstre side.  

 

For at vende døren, skal du som illustreret i proceduren for at fjerne døren fra ovnen på foregående side 

gøre som beskrevet - indtil figur 25. Det er nødvendigt at dreje rammen 180°C i forhold til glasset og 

kontrolenheden fastgjort til det. Fjern først det indre glas ved at fjerne de sorte klips i hjørnerne. Løsn og 

fjern den underliggende sorte bakke. Derefter arbejdes på hængslerne og deres tilsvarende plader, som 

illustreret i de følgende billeder. 

NB: Denne fremgangsmåde kan også udføres med døren stadig fastgjort til enheden. 
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26                27                28 

     

29                                       30                                                                31   

                                  

32                                                                                   33 
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Nu er det muligt at fjerne bagkassen, der tjener som beskyttelse til kontrolenheden: 

34                                                                                                            35 

     

 

Frigør LED'en, men der er ingen grund til at fjerne LED’en. Derefter fjerner du det ydre glas ved at skrue de 

fire riflede knopper ud af siden: 

36                                                                       37 
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Drej døren for at fjerne kontrolenheden (kontrolenheden er fastholdt med 5 møtrikker, blandt dem er den 

øverste venstre jordforbindelsen som vist i det andet billede (39)): 

38                                                                                             39 

     

40 

 

 

Skru og drej kontrolpanel-søjlen på hovedet, som skal monteres på den modsatte side, ved hjælp af en 

hammer for at afmontere metalpartiet om nødvendigt. 

41                                                                             42 
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Flyt den til den modsatte søjle (håndtagssiden), fjern forsigtigt hætten og træk kablet ud. Derefter drejes 

dørrammen på hovedet og drejer den 180 °, så du har håndtaget til højre. 

43                                                         44 

    

Fjern glasafstandsstykket, den forreste kontrolenhed og tag fat i det indre metal på håndtagssiden for at 

forblive lige med rammen. Derefter bores ved at trykke (selv med en hammer) det runde hul, der tjener som 

slot til det nye håndtag som vist herunder: 

45                                                          46                                                          47 

   

48 
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Først genmonter og fastgør den forreste kusk på den modsatte side og derefter det ydre glas: 

49 

  

Fastgør kontrolenheden ved at indsætte forbindelseskablet som vist på billedet. Før kablet let hen mod den 

modsatte søjle, der løber fra bunden til toppen (selv, hvis muligt, underdørbakken, som dog skal fastgøres 

efter det indvendige glas). Luk søjlen ved hjælp af hanerne og fastgør kontrolenheden igen. 

50                                                                             51 

           

52 
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53                                                                                             54 

                 

       

Skru nu skruen til bundfittingsne af glasfastgørelsen fast og fastgør dem i de tilstødende huller. Det er 

derefter muligt at montere det indre glas i overensstemmelse med det ydre glas. 

Følg illustrationerne nedenfor.  

55                                                                                                56 

                  

57                                                                                                58 
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Fastgør kontrolkortets kabel i de tilsvarende under-døråbninger og skru bakken på: 

59 

                  

 

Træk hele håndtaget ud og drej fastgørelsestrumlen 90 ° på drejningen, så den har samme drejningstilstand 

på håndtaget i forhold til standarddøren. 

60                        61 

                            

 

Læg døren på nederste hængsel og lås håndtaget således, at det står i den rigtige position. 
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62               63 

                               

Lad styreenhedens kabel passere gennem det øverste hængsel, og sæt det derefter i hullet på ovnens tag. 

Derefter låses hængslet med en hex-nøgle og oprethold et modsat tryk for at undgå dørbøjning. Træk 

kablet ud af det elektriske rum og tilslut det igen til kontrolkortet sammen med dørens små mikrokabler, og 

pas på ikke at vende om på ledningernes rækkefølge (farver) 

64         65    
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66          67 

            

 

Luk det elektrisk panel med selvspændingsskruerne og sørg for, at håndtaget har en flydende bevægelse; 

Ellers justeres det øverste hængsel som vist i figuren ovenfor. 
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STØTTEBORD OG OVNPLACERING 

Ved montering af støttebordet indsættes de medfølgende cylindriske gevindindsatser, som vil være 

nødvendige som centre til ovnens støttebeslag (se detaljer). 

 

 

                     

 

I ovenstående figur er understøtningsbeslaget vist med slidserne til installationen på bordet eller 

overlappingen af ovne. Et af hullerne tjener som montering til hex-hovedet på bordet eller ovnen. 
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OVERLAPPENDE OVNE 

Det overlappede ovn kit består af specialbøjlen, lidt kortere end den er normalt så man kan balancere det 

øvre hængsels tykkelse. 

 

 

Rørtilslutningstilstand til overlappning af ovne: med hætte (figur 1) eller uden hætte (figur 2).1  

   2 

                          

 

Senere lav forbindelse ti vandafledningen (af installatøren). 
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ADGANG TIL VANDINDLØBETS MAGNETVENTIL 

 

For at få adgang til vandindløbsmagnetventilen, skal skruen skrues fast på bagsiden af ovnen, afbryd 

magnetventilen og fjern kassen.  

 

POSITIONERING AF HYLDER 40x60 OG HYLDER 46x66 

Flyt hyldeholderen i de positioner, der er angivet i henhold til den hylde, som det ønskes at bruge.
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UDSKIFTING AF KONTAKTOR 

1. Skru det elektriske systempanel ud og sæt det på støttehullet.  

       

 

2. Fjern forbindelse til kontaktorerne og skru de eksterne skruer ud 

      

 

3. Det er nu muligt manuelt at udskifte kontaktorne.  
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SIKKERHEDSTERMOSTAT UDSKIFTNING 

1. Følg proceduren vist ovenfor for at fjerne det elektriske systempanel. 

 

2. Se venligst sikkerhedstermostaten, placeret under strømenheden: 

 
1. Fra indeni ovnen, fjern båndet der holder på skruerne:  

        

2. Løsn termostatskruerne og træk sonden, der er forbundet til termostaten ud: 

                    

 

3. Træk termostaten ud af bagpanelet, og frakobl den derefter manuelt. Udenfor panelet, trækkes 

hætten og skruen ud: 

Sondeposition 

inde i kammeret 
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Når hætten og skruen er fjernet, er det muligt at tilgå sikkerhedstermostaten uhindret. Følg proceduren i 

omvendt rækkefølge for at montere den nye termostat. 

 

 

DØRPAKNING UDSKIFTING 

 

1. For at udskifte dørpakningen skal du blot fjerne den manuelt som vist på følgende billede: 

          
2. Monter den nye pakning og sørg for, at der ikke er huller, hvor pakningerne støder sammen. 
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SONDE UDSKIFTNING 

1. Følg proceduren ovenfor for at fjerne panelet og få adgang til strømenheden. 

 

Se venligst følgende detaljerede billede af terminalkassen, svarende til sonderne:

 
 

Billede af kammersonden (TCJ01) inde fra kammeret og fra motorpanelet: 

                     
 

TCJ01 CHAMBER PROBE 

TCJ02 VACUUM COOKING PROBE 

TCJ03 STEAM CONTROL PROBE 

PT100 CORE PROBE 
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Billede af vakuumtilberedningssonden (TCJ02), øverst til venstre i motorpanelet: 

 

Billede af dampkontrol- og udledningssonden (TCJ03), placeret under kammeret. 

OBS: I tilfælde af sondeudskiftning, vær meget forsigtig, lad den passere langt væk fra strømenheden, 

fordi alluminiumet kan beskadige kredsløbene. 
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UDVENDIG GLAS UDSKIFTNING 

1. For at låse op for BestFor Star2X ovnens udvendige glas, er det nødvendigt at skrue de fire 

riflede skruer på glasets sider ud (som fremhævet i nedenstående figur). Start med de to 

øverst og derefter de to understøtninger, der er placeret ved bunden (figur 2) for at sikre, at 

glasset forbliver stabilt:  

 

  

 

 

 

2.  Det er nu muligt at fjerne og erstatte dørens ydre glas. 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – BISTROT 465 ELECTRIC 

 



 

    

139 Service Manual Bestfor Star2X Line 

TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – BISTROT 465 GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – BISTROT 665 ELECTRIC 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – BISTROT 665 GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – BISTROT 1065 ELECTRIC 

 



 

    

143 Service Manual Bestfor Star2X Line 

TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – BISTROT 1065 GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 511 ELECTRIC 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 511 GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 1011 ELECTRIC 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 1011 GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 621 ELECTRIC 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 621 GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 1021 ELECTRIC 

 



 

    

151 Service Manual Bestfor Star2X Line 

TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – GOURMET 1021 GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – RACK ELECTRIC 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – RACK GAS 
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TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER – SLIM 511 ELECTRIC 
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ELEKTRISK SKEMA BISTROT – GOURMET – RACK (ELEKTRISK) 
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ELEKTRISK SKEMA BISTROT – GOURMET GAS 
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ELEKTRISK SKEMA G621 G1021 RACK GAS 
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