
Vector™ H-serie multi-bakovens
Controlelijst voor  
opstarten
Vóór het opstarten

Noteer het serienummer en het modelnummer

Laat de klant de oven registreren

Op locatie
Verwijder alle verpakkingen

Controleer elektrische aansluitingen en test of deze actief zijn

Controleer of de oven 51 mm vrijstaat

Controleer of alle bakplaten, interne filters (indien gemonteerd) en 
externe filters goed zijn aangebracht. Leg de plaatsing uit aan de klant.
Controleer of de ventilatoren en verwarmingselementen in elke 
afzonderlijke kamer goed werken.

Inleiding
Buiten de oven

Stekker, stroomknop, hoofdstroomschakelaar, resets hoge grenzen, 
stroomonderbreker toegankelijk vanaf zijpaneel, USB, controlelampje 
ventilator, bediening aanraakscherm

In de oven
Bakplaten, glas van deur, metaalpakking

Bediening aanraakscherm
Hoofdscherm

Voorverwarmingsknop

Bediening afzonderlijke kamers: laten zien door verschillende kamers te 
selecteren en uit te leggen

Koppelingsknop

Temperatuurinstelknop

Hoofdschermknop

Lichtknop: staat standaard op uitschakelen na 5 minuten
• Houd lichtknop ingedrukt voor wijzigen standaardtijd

Mappen/recepten: leg uit waarom sommige recepten rood en wit zijn

Gebruikersconfiguratiescherm
Tandwielknop voor instellingen

Geluiden: leg de verschillende instellingen uit

Tijd: stel de datum en tijd in

USB: recepten uploaden, recepten downloaden
• Standaardwachtwoord: 12345
• Demonstreer hoe het wachtwoord wordt gewijzigd

Recepten: maak recepten en mappen (wachtwoord: 12345)

Temperaturen: laat zien hoe de voorverwarmingstemperaturen van de 
oven voor kamers worden gewijzigd (wachtwoord: 12345)

Taal: wijzig de taal

Eenheid voor temperatuur: °C of °F

Reinigen: stel ovenuren in als herinnering voor het reinigen van de oven 
(wachtwoord: 12345)

Oveninformatie

Functie aan/uit (groen = aan, rood = uit) (wachtwoord: 12345)
• Handmatige modus
• Koppelen
• Temperatuur instellen

Bakken
Demonstratie van programmeren
• Maak een recept
• Maak een map
• Plaats een recept in een map
• Voer het recept uit

Demonstratie van koppelen
• Schakel de koppelingsmodus in
• Selecteer de te koppelen kamers
• Voer recept uit

Demonstratie van handmatig bakken
• Schakel de handmatige modus in
• Tijd 1
• Tijd 2
• Temperatuur
• Luchtsnelheid

Reiniging
Demonstratie van ovenreiniging
• Laat de oven afkoelen
• Verwijder vetfilters en bakplaten
• Veeg de binnenkant van de oven en het glas af
• Leg uit wat de juiste reinigingschemicaliën zijn

Vraag-en-antwoordsessie
Vragen van gebruiker

Gebruiker maakt een recept

Gebruiker laat schakelaars bovengrenzen zien
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Serienummer is vereist bij alle verzoeken.
Vermeld altijd zowel het model- als het serienummer in uw 

correspondentie betreffende het apparaat.

 Model   ___________________________________

 Serienummer   ___________________________________

 Gekocht bij   ___________________________________

 Datum van installatie   _____________  

CONTACTGEGEVENS
Alto-Shaam Service   +1 800-558-8744 ext 12345

Naam  __________________________________________

Telefoon    __________________________________________



Vector™ F-serie multi-bakovens
Controlelijst voor  
opstarten
Vóór het opstarten

Noteer het serienummer en het  
modelnummer

Laat de klant de oven registreren

Op locatie
Verwijder alle verpakkingen

Controleer elektrische aansluitingen en test of  
deze actief zijn

Controleer of de oven 51 mm vrijstaat

Controleer of alle bakplaten, interne filters (indien gemonteerd) en 
externe filters goed zijn aangebracht. Leg de plaatsing uit aan de klant.

Controleer of de ventilatoren en verwarmingselementen in elke 
afzonderlijke kamer goed werken.

Inleiding
Buiten de oven

Stekker, stroomknop, hoofdstroomschakelaar, resets hoge grenzen, 
stroomonderbreker toegankelijk vanaf zijpaneel, USB, controlelampje 
ventilator, bediening aanraakscherm

In de oven
Bakplaten, glas van deur, metaalpakking

Bediening aanraakscherm
Hoofdscherm

Voorverwarmingsknop

Bediening afzonderlijke kamers: laten zien door verschillende kamers te 
selecteren en uit te leggen

Koppelingsknop

Temperatuurinstelknop

Hoofdschermknop

Lichtknop: staat standaard op uitschakelen na 5 minuten
• Houd lichtknop ingedrukt voor wijzigen standaardtijd

Mappen/recepten: leg uit waarom sommige recepten rood en wit zijn

Gebruikersconfiguratiescherm
Tandwielknop voor instellingen

Geluiden: leg de verschillende instellingen uit

Tijd: stel de datum en tijd in

USB: recepten uploaden, recepten downloaden
• Standaardwachtwoord: 12345
• Demonstreer hoe het wachtwoord wordt gewijzigd

Recepten: maak recepten en mappen (wachtwoord: 12345)

Temperaturen: laat zien hoe de voorverwarmingstemperaturen van de 
oven voor kamers worden gewijzigd (wachtwoord: 12345)

Taal: wijzig de taal

Eenheid voor temperatuur: °C of °F

Reinigen: stel ovenuren in als herinnering voor het reinigen van de oven 
(wachtwoord: 12345)

Oveninformatie

Functie aan/uit (groen = aan, rood = uit) (wachtwoord: 12345)
• Handmatige modus
• Koppelen
• Temperatuur instellen

Bakken
Demonstratie van programmeren
• Maak een recept
• Maak een map
• Plaats een recept in een map
• Voer het recept uit

Demonstratie van koppelen
• Schakel de koppelingsmodus in
• Selecteer de te koppelen kamers
• Voer recept uit

Demonstratie van handmatig bakken
• Schakel de handmatige modus in
• Tijd 1
• Tijd 2
• Temperatuur
• Luchtsnelheid

Demonstratie van combineren van kamers
• Controleer flap bij combineren van kamers
• Controleer besturingskaart bij combineren kamers

Demonstratie van bakken met een sonde
• Kalibreer de sonde
• Temperatuur
• Luchtdoorstroming

Reiniging
Demonstratie van ovenreiniging
• Laat de oven afkoelen
• Verwijder vetfilters en bakplaten
• Veeg de binnenkant van de oven en het glas af
• Leg uit wat de juiste reinigingschemicaliën zijn

Vraag-en-antwoordsessie
Vragen van gebruiker

Gebruiker maakt een recept

Gebruiker laat schakelaars bovengrenzen zien
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Serienummer is vereist bij alle verzoeken.
Vermeld altijd zowel het model- als het serienummer in uw 

correspondentie betreffende het apparaat.

 Model   ___________________________________

 Serienummer   ___________________________________

 Gekocht bij   ___________________________________

 Datum van installatie   _____________  

CONTACTGEGEVENS
Alto-Shaam Service   +1 800-558-8744 ext 12345

Naam  __________________________________________

Telefoon    __________________________________________


