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Inhoudsopgave: Voorwoord:

Geachte klant,

Wij danken u voor de aanschaf van de MultiPan V2.0 IR.

Wij verzoeken u om deze gebruikershandleiding, alvorens de
machine te gebruiken, geheel door te lezen en eigen te maken.
Dit voorkomt verkeerd gebruik maar ook potentieel gevaarlijke
situaties.

Bewaar deze gebruikershandleiding bij de machine en wijs
nieuwe collega’s op het bestaan van deze
gebruikershandleiding en maar hen eigen met het gebruik van
deze machine alvorens zij hem gaan gebruiken.

Juist gebruik en onderhoud levert niet alleen een beter
eindproduct op maar komt ook uw veiligheid en de levensduur
van de machine ten goede. Tevens heeft dit een gunstig effect
op de energie kosten.

Mocht u na het lezen van deze gebruikershandleiding toch nog
vragen hebben schroom dan niet om contact met ons te
zoeken.
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Omvang levering:

Bij de levering van de MultiPan V2.0 IR zit standaard inbegrepen:

1. MultiPan V2.0 IR met 6-8-10 posities

2. 6-8-10 pannen

3. MultiPan cleaner

4. Sprayflacon

5. Spatel

6. Link naar digitale gebruikershandleiding

Voor accessoires en reserve onderdelen kijkt u onder het
hoofdstuk „onderdelen” of neemt u even contact met ons
op.

Aansluiting op lichtnet:

Alle modellen MultiPan dienen aangesloten te worden op een
32 ampere krachtstroom aansluiting. (3 fase + nul + aarde)

De 32 ampere groep dient afgezekerd te worden met:

MultiPan 6 > 32 Ampere B karakteristiek

MultiPan 8 > 32 Ampere B karakteristiek

MultiPan 10 > 32 Ampere C karakteristiek

Optioneel kan de MultiPan direct aan de groepenkast worden
aangesloten als zijnde vaste installatie. Hiermee vervallen de
wielen en de voedingskabel word door de bodem direct
aangesloten op de lastscheider. Deze modificatie mag enkel
door Veenhuizen worden uitgevoerd.
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Bedieningsorganen: Inschakelen:

Alvorens de machine ingeschakeld word controleren we de
volgende punten:

• IR heater is neergeklapt (deze mag nooit aan in geopende
toestand!)

• Machine is droog en vetvrij!

• Pannen zijn schoon en liggen gecentreerd op kookplaat!

Inschakelen:

1. Draai de lastscheider in vertikale positie

2. Zorg dat de noodstop in uitgetrokken positie staat

3. Druk op de on/off button. (De groene lamp zal aangaan)

4. Druk op de Turn on/off button, de tafel zal nu gaan draaien

5. De machine zal nu opwarmen naar de preset temperatuur

6. Wacht tot de ingestelde temperatuur bereikt is en AT uit het
display verdwenen is. (AT=auto tune=auto kalibratie)

7. Nu is de machine op bedrijfstemperatuur

De MultiPan is opgebouwd uit de volgende
hoofdcomponenten, te weten: onderkast, tafel en
opklapbare IR bovenwarmte.

Op deze hoofdcomponenten vind men de volgende
bedieningsorganen.

Onderkast:

• Geremde wielen

• Lastscheider

• Indicatie lamp

• Noodstop

• Machine on/off

• Tafel draaien on/off

• Bovenwarmte temperatuur controller

Tafel:

• Temperatuur controller per pan

Bovenwarmte:

• Opklapbare bovenwarmte voor eenvoudige reiniging
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Inbranden pannen: Wijzigen temperatuur:

De temperatuur is makkelijk aan te passen door met de
pijltoetsen van de controller te springen tussen de
verschillende vooringestelde temperaturen. Iedere
controller heeft 20 presets waarbij programma 1 de
functie uitschakeld en programma 2 van de kookplaat
bedoeld is voor het reinigen van de kookplaten.

Veel gebruikers vinden het prettig om de pan eerst in te
branden alvorens deze te gebruiken.

Inbranden doet men met een hoogwaardige plantaardige olie.

Wrijf met een papieren of katoenen doek een dunne laag olie in
de hete pan. Laat de olie opdrogen tot deze een
goudkleurig droog filmpje gevormd heeft. Herhaal
indien nodig een paar keer tot de bodem van de pan
egaal ingebrand is. De pan zal nu optimaal lossen.

Wist u dat u naast de 20 standaard programma’s ons ook uw
persoonlijke presets kan laten maken?
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Uitschakelen:

Aan het einde van uw werkdag zet u de bovenwarmte op
programma 1. Hierdoor zal de bovenwarmte uitgaan.

Vervolgens zet u alle kookplaten op programma 2. De
temperatuur hiervan zal nu dalen naar 50 graden.

Bij het bereiken van de temperatuur doet u wat MultiPan
cleaner in de pan en laat deze even losweken.
Gebruik altijd handschoenen vanwege de
temperatuur en het bijtende karakter van de vloeistof!

Bij zeer agrasief vuil kan een metaalspons gebruikt worden.
Tevens mogen de afgekoelde pannen ook in de
vaatwasser om deze weer in nieuwstaat te brengen.

Leg de pannen altijd droog terug op de kookplaat daar de
kookplaat anders zal oxideren.

Schakel de Turn uit en vervolgens drukt up op de onderste
on/off knop om de gehele machine uit te schakelen.

Optioneel kan de gehele machine spanningsvrij gemaakt
worden door de werkschakelaar in de horizontale stand
te draaien.

Gebruik in geen geval de noodstop om de machine dagelijks
in/uit te schakelen!

Noodsituaties

MultiPan beschikt over een meervoudige beveiliging.

1. Noodstop, word ingedrukt bij een algehele onveilige situatie
om de gehele machine spanningsvrij te maken. Reset de
noodstop door deze uit te draaien.

2. Tafel 1seconde of langer tegenhouden om de tafel te laten
stoppen. Reset door Turn 1 minuut uit te schakelen en
vervolgens weer in te schakelen.

3. Zekering automaten, In de onderkast bevinden zich
zekeringen voor (van links naar rechts) hoofdzekering,
tafel, bovenwarmte, ventilator/motor.

4. Temperatuur beveiliging, Iedere temperatuur controller heeft
meerdere beveiliging welke o.a. Te hoge temperaturen,
defecte verwarmings elementen en defecte temperatuur
opnemers detecteerd. Als er Err gevolgd door een
nummer in het display verschijnt neemt u dan contact op
met onze service dienst!



MultiPan V2.0 IR

Gebruikershandleiding

12 13

Installatie

De vloer dient vlak te zijn en het gewicht van de Multipan te
kunnen dragen. Is de vloer te schuin dan zou de machine weg
kunnen rollen ondanks de geremde wielen. Optioneel kunnen
we de machine dan voor u voorzien van stelpoten. Echter dient
er dan wel voldoende ruimte achter de machine aangehouden
te worden zodat de kap nog open kan ten behoeve van
reiniging. Minimaal dient om de kap volledig te kunnen openen
33 cm achter de machine aangehouden te worden. In
onderstaande tabel kan men de te verwachten vloerbelasting
zien in KG. De genoemde massa is een indicatie en de
werkelijke massa is afhankelijk van de specifieke uitvoering en
eventuele aangebrachte accessoires. Tevens ziet men in deze
tabel de minimale statische vloerbelasting/ m2. De vloer moet
dus minimaal dit gewicht/ vierkante meter kunnen dragen. Als
veiligheidsmarge is 3 aangehouden bij de totstandkoming van
van de opgegeven waarde. Tot slot dient men rekening te
houden dat de dekvloer een puntbelasting van minimaal de
opgegeven massa/4 aan te kunnen. Win ten alle tijde informatie
in bij uw aannemer alvorens de machine te plaatsen.
(Veenhuizen neemt geen enkele aansprakelijkheid of de locale
bouwkundige situatie en dekvloer toereikend is)

MASSA:

In onderstaande tabel ziet u de massa en vloerbelasting
weergegeven als: model/massa/ minimale vloerbelasting/m2:

MULTIPAN 6 V2.0 IR/ 425KG/ 1275KG/M2

MULTIPAN 8 V2.0 IR/ 450KG/ 1350KG/M2

MULTIPAN 10 V2.0 IR/ 550KG/ 1650KG/M2

Kwaliteit

MultiPan is geconstrueerd conform alle wet en regelgevingen
en voldoet hier ruimschoots aan. Iedere machine word
uitvoerig getest alvorens deze onze fabriek verlaat.

Wij garanderen dat de machine voldoet aan:

• Machine richtlijn

• Laagspanningsrichtlijn

• HACCP richtlijn

• NEN-3140

• CE NORM

• IP-20

Tevens is het gehele product getest, ingeregeld en visueel
geinspecteerd.
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Potentiele gevaren

Om veilig met deze machine te kunnen werken dient iedere
gebruiker deze gebruikershandleiding eigen te maken!

Deze machine is aangesloten op een levensgevaarlijke
spanning! Houd de deur van de onderkast daarom afgesloten
en op slot zodat een ieder zonder kennis van elektrische
installaties geen gevaar loopt! In de onderkast bevinding zich
geen componenten welke door de gebruiker kunnen worden
onderhouden dan wel vervangen kunnen worden! De gebruiker
mag enkel de deur openen om een zekering terug in te
schakelen en om de draaisnelheid van de tafel af te stellen!

Let op! De straling welke deels onzichtbaar is kan brandwonden
en oogirritaties veroorzaken. Houd de kap altijd gesloten en kijk
niet direct in de lichtbron!

Verwijder het servicepaneel niet van de onderkast! Achter dit
paneel zijn open spanningsvoerende delen!

Deze machine heeft een IP20 certificering! Dat betekend dat hij
niet waterdicht is en er geen water of andere vloeistoffen
mogen binnendringen!

Gaten aangebracht voor koeling en ventilatie mogen onder
geen beding afgedekt worden!

Pas op met spuitbussen. Drijfgas is vaak brandbaar!

Klim of sta niet op het apparaat! Plaats er tevens geen objecten
op!

Deze machine kan ook in uitgeschakelde toestand zeer heet
zijn en brandwonden veroorzaken! Draag gepaste
brandwerende kleding!

Warmte straling kan sommige producten of materialen op
afstand ontvlammen of omzetten in gevaarlijke chemische
reacties. Houd daarom schoonmaakmiddelen en
brandgevaarlijke stoffen uit de omgeving van deze machine.

Deze machine heeft draaiende delen welke kunnen zorgen
voor beknellingsgevaar! Hoewel de machine beveiligd is is
letsel niet uitgesloten! Steek daarom nooit lichaamsdelen
tussen de tafel en de onder en/of bovenkast!

Loop nooit weg bij een hete machine! Temperaturen kunnen
zo hoog oplopen dat producten kunnen ontbranden! Bij brand
gebruik de noodstop en dek met een blusdeken de brandende
pan af! Bij een grotere brand gebruikt u een voor het type brand
geschikte brandblusser.

Schakel nooit de bovenwarmte in als de kap geopend is! De
lampen zijn hier niet voor geschikt en u staat bloot aan
gevaarlijke straling! Open de kap enkel in afgekoelde toestand!

Geen van de onderdelen in dit product kan door de gebruiker
dan wel door derden onderhouden en/of gerepareerd worden.
Enkel originele ornderelen, voldoende onderhoud en een
getraind monteur houden deze machine in een goede
werkende conditie.
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Afstelling

MultiPan is af fabriek al afgesteld en voorzien van vele
programma’s. Wij helpen u echter graag om tot een optimale
instelling voor uw product(en) te komen.

Wist u dat u onze service technici kunt vragen om aangepaste
programma’s voor u in de machine te zetten?

Reiniging

MultiPan is voorzien van een speciale finish waardoor reinigen
zonder veel inspanning te realiseren is.

Gebruik aub beschermingsmiddelen tijdens de volgende
werkzaamheden!

Reinigen bovenkap:

1. Zet de bovenwarmte op de controller naar programma 1 en
wacht dat deze volledig is afgekoeld!

2. Rol de machine naar voren en klap de bovenwarmte open.

3. Reinig met MultiPan cleaner de onderkant van de kap. Het
hierbij op dat de temperatuur voeler niet verbuigt en vlak
tegen het glas aan blijft zitten!

4. Met een droge doek het overtollige reinigingsmiddel
weghalen. Vervolgens de kap rustig dichtklappen.

5. De bovenkant van de machine mag enkel met een damp
droge doek gereinigd worden! Geen enkele vloeistof mag
door de sleuven naar binnen dringen!

Gebruikt nooit schuurmiddelen, schrapers, staalwol en
schuursponzen op de oppervlaktes van de MultiPan. Dit
beschadigd de speciale finish blijvend!
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Reiniging machine:

1. De tafel en onderkast dienen dagelijks na afkoeling gereinigd
te worden met MultiPan Cleaner. Houd er rekening mee
dat de machine niet waterdicht is! Een dampdroge doek
met MultiPan cleaner is dus afdoende! Spuit de machine
nooit schoon met water of een hoge drukspuit! Spuit
ook nooit vloeren of muren in de omgeving van de
machine schoon. Spatwater, nevel en damp kunnen
voor onherstelbare schade zorgen!

2. Verwijder al het vuil en aanslag en droog de machine af.

3. Wrijf regelmatig ook de aanzuig en uitblaas roosters schoon
om een goede koeling te waarborgen! Deze
bevindingen zich onder, aan de zijkant, de achterkant en
de bovenkant. Doe dit als de machine is uitschakeld
zodat objecten niet de draaiende ventilators kunnen
raken.

4. De machine is nu weer gereed voor gebruik.

Reinigen normaal vervuilde pannen:

1. Spuit speciale Multipan Cleaner verdund met water in de nog
warme pan (onder de 50 graden)

2. Laat het mengsel indien nodig wat inweken

3. Veeg met een schone doek het residu uit de pan

4. Mocht de pan te schoon zijn geworden herhaal dan de
inbrand procedure zoals omschreven in het
hoofdstuk “inbranden pannen”!

Reinigen zeer zwaar vervuilde pannen:

1. Vul de afgekoelde pan met Multipan reiniger tot de gehele
aangekoekte laag onder staat

2. Verwarm de pan tot deze begint te koken en schakel deze nu
direct uit om te voorkomen dat deze overkookt!

3. Het hete reinigingsmiddel zal de vervuiling snel en efficiënt
los weken.

4. Steek desnoods ernstige vervuiling weg met een RVS
plamuurmes of een spatel.

5. Herhaal desnoods een aantal malen tot het RVS helemaal
schoon is. Na geringe tijd is op deze manier zelfs
de meest dikke aangebrande laag verdwenen.

6. Spoel na afkoeling de pan schoon en brand deze opnieuw in
zoals omschreven in het hoofdstuk “inbranden
pannen”!
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Service & onderhoud

Tenminste 1x per jaar of na maximaal 5000 draaiuren dient de
MultiPan door Veenhuizen onderhouden te worden.

Inbegrepen in deze servicebeurt zijn o.a:

• Vervangen IR verwarmingselementen

• NEN3140 meting

• Controlle temperaturen

• Smeren van lagers

• Reinigen ventilatoren en koellichamen

• Reflector reiniging

• Vervangen van verbrande pakkingen

• Testen en afstellen van beveiligingen

• Algehele technische status controlleren

• Soft/ firmware updates uitvoeren

• Overige issues worden in overleg met U hersteld

Heeft u nog geen onderhoudscontract sluit deze dan af bij uw
verkoper.

Garantie

De MultiPan heeft 1 Jaar gelimiteerde fabrieksgarantie. De
garantie gaat in op het moment van aanschaf. De gelimiteerde*
fabrieksgarantie dekt:

• Materiaal en productiefouten

• Arbeidskosten en voorrijkosten

• Onderdelen**

*= De gelimiteerde garantie sluit aan slijtage onderheive items
of items welke door verkeerd gebruik hun functie verliezen uit.
Uitsluiting van garantie word bepaald door de fabrikant of een
door hen aangewezen partij op fair use policy basis.

**= Uitgezonderd aan slijtage onderhevige items zoals lampen
en dergelijke of items welke door verkeerd gebruik defect
raakten.

Uitsluiting en verval van garantie:

In bepaalde gevallen kan de aanspraak op de gelimiteerde
fabrieksgarantie komen te vervallen of zijn items uitgesloten.
Hieronder vind u een opsomming welke de garantie laten
vervallen of van items welke zijn uitgesloten:

• Het niet tijdig plegen van onderhoud

• Het niet schoon houden van de machine conform de
voorschriften

• Bediening door niet bevoegd of juist getraind personeel

• Het aanbrengen van modificaties
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• Lampen

• Vet, vocht, water en vervuiling in elektronische onderdelen

• Mechanische schade aan componenten

• Natuur, storm, waterschade

• Schade door fluctuaties in het lichtnet en/ of het wegvallen
van een fase

• Gevolgschade bij het defectraken van de machine

• Gebruik anders daar waar de machine voor bedoeld is

• Kromtrekken van stalen delen door versnelde afkoeling

Storing

Hoewel de MultiPan zeer degelijk is gebouwd kan het
sporadisch voorkomen dat er problemen optreden. Gelukkig
zijn deze problemen meestal prima zelf op te lossen.

Onderstaand de meest voorkomende issues:

• Machine of delen van de machine schakelen niet in >
controleer eerst de voeding en de automaten in de
onderkast. Controleer ook de werkschakelaar, noodstop en
overige schakelaars.

• Een pan bakt minder goed > controlleer of binnen en
buitenkant schoon zijn en ga niet niet eerder bakken dan dat
de AT (auto tune) functie klaar is.

• Bovenwarmte gaat niet aan > controlleer of tafel draait en of
bovenwarmte is inschakeld. Het kan enige tijd duren voor
visueel de bovenwarmte zichtbaar is. Als er een ERR code
zichtbaar is in de controller belt u dan onze storingsdienst.

• Tafel draait niet > controlleer de aan/uit knop, de zekering en
het display van de frequentie regelaar. Zet deze voor 1
minuut uit met Turn on/off en start opnieuw op. Als tafel niet
draait belt u dan onze storingsdienst.

• Machine koelt niet snel terug > controlleer zekering, zijn in
en/ uitblaas roosters schoon? Staan de controllers allen in
programma 1?

Bij andere issues neemt u gerust even contact met onze
servicedienst op. Deze is 24/7 bereikbaar.
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Elektrisch schema Onderdelen

Wij hebben diverse verbruiksartikelen en toebehoren welke u
direct kunt bestellen via servicefood@veenhuizen.nl

Hierbij een overzicht van verbruiksartikelen en hun
bestelnummer:

• PAN #MP300300RVS

• CREPEPAN #MP400400RVS

• MULTIPAN CLEANER #2500200

• MULTIPAN SPRAY FLACON #2500300

• MULTIPAN SPATEL #53340062

• KOELMEUBEL BESLAGEMMER RVS #53340063

• BESLAGEMMER RVS LOS #53340070
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Contact gegevens

Veenhuizen Groep B.V.
Verbindingsweg 9
3781LR Voorthuizen
T. +31 (0)342-472410

servicefood@veenhuizen.nl

Deze gebruikershandleiding is geschreven voor alle MultiPan
systemen met revisie V2.5


