
UV SafeTM

Vedlikeholdsinstruksjon 

UV Safe er vårt patenterte filtreringssystem for eliminering av
fett og reduksjon av lukt fra storkjøkken. Systemet møter det  
høyeste mulige sikkerhetskrav. Luftkjølt elektronikk og  
LED-indikasjon sikrer optimal funksjon. Enkel installasjon og jevnt 
vedlikehold. En effektiv og sikker kombinasjon av syklonfilter og 
UV-lys med ozon.
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Vedlikehold
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Rätt till konstruktionsändringar förbehålls

Systemstatus: Avstängt

Byt UV-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  ht UV-rö

Systemstatus: Drift

Byt UV-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  h

Effektiv filtrering

UV SAFE er et patentert filtreringssystem for eliminering av fett 
og reduksjon av lukt fra storkjøkken. UV SAFE er en effektiv og 
sikker kombinasjon av syklonfilter og UV-lys med ozon. Syste-
met oppfyller høyest mulig sikkerhetskrav. For at filtrerings-
systemet skal fungere perfekt, må filterkassetter og UV-lysrør 
rengjøres regelmessig. Vedlikeholdet er lett å utføre.

Kontrollpanel

UV SAFE styres med kontrollpanelet. All nødvendig informas-
jon kan leses på panelet. Nederst på panelet står det hvor 
mange timer det er igjen før du skifter UV-rør samt når det er 
det tid for rengjøring. Med et enkelt trykk på en knapp kommer 
du inn vedlikeholds- og servicemenyen.

Start/stopp systemet

Trykk på ”på/av”-knappen på kontrollpanelet. Systemet starter 
og UV-rørene lyser. Lysdiodene på forsiden av filterhuset  
indikerer hvilke lysrør som lyser.

For å stoppe UV SAFE, trykk ”på/av”. Husk å ha systemet i gang 
under matlaging.

Driftstid 12.000 timer

UV-rørene har en driftstid på 12.000 timer. Systemet teller ned 
driftstidspunktet og avgir en alarm når det er på tide å forbere-
de rør skifte. Nøyaktig hvor mange driftstimer som da er igjen 
kan avleses på kontrollpanelet.

Rengjøring – hvor ofte?

Alle filtre og UV-rør må rengjøres regelmessig. Hvor ofte 
avhenger av belastningen på kjøkkenet. På restaurantkjøkken 
bør rengjøring utføres 1-2 ganger/uke. På kjøkken med lettere 
matlaging kan det være nok med 2 ganger/mnd.

Hvis du skulle glemme rengjøringen, vil systemet gi en  
påminnelse med lydsignal etter 200 timer.  
Rengjøringsintervallet kan endres i servicemenyen.

Figur 1 - Kontrollpanelet aktiveres når du berører skjermen. LED-en nederst 
til venstre lyser grønt under drift

Figur 2 - Øverst på skjermen viser om systemet er i gang eller er slått av.  
I underkant står når det er på tide å skifte UV-rør og rengjøre systemet.  
Tidsintervallet for rengjøring kan endres i servicemenyen

on/off

vedlikeholdsmeny

servicemeny

Figur 3 - Trykk på ”på/av”-knappen for å starte og stoppe systemet
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Systemstatus: Avstängt

Byt UV-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  ht UV-rö

Rengjøring av filter / uv-rør

Rengjør alltid UV-rørene samtidig med de andre filtrene. Hvis 
UV-rørene ikke holdes rene, blir funksjonen betydelig svekket. 
Slik utføresrengjøringen:

1. Slå av viften / luftstrømmen. Slå av filtreringssystemet ved å 
trykke på ”av/på-knappen” på kontrollpanelet.

2. Lås opp og åpne filterhusdekselet ved å trekke i  
begge håndtak.

3. Rengjør UV-rørene med en klut fuktet med høy pH-rens  
(> 13). Bruk hansker og vernebriller (fig. 5-6).

4. Fjern begge trådnettfiltrene og rengjør dem i  
oppvaskmaskinen. (Figur 7)

5. Fjern forsiktig filterkassettene. Hell ut flytende fett og  
rengjør kassettene i oppvaskmaskinen (figur 7)

6. Sett filterkassettene tilbake. Ta tak i begge dørhåndtakene, 
lukk forsiktig og lås. Merk at døren ikke kan lukkes uten at 
trådnettsfilterene er på plass. Dette er et sikkerhetstiltak.

7. Start systemet ved først å trykke på ”vedlikeholds me-
nu”-knappen og deretter ”Reset etter rengjøring”. Trykk nå 
på OK og deretter på ”på/av-knappen” og systemet starter 
(fig. 8-10).

8. Timeren er nå tilbakestilt. Om tidsintervallet til neste  
rengjøring passeres går en ny alarm for påminnelse.
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Underhåll - Meny
Återställning efter rengöring

Tillbaka

Rengör

Avbryt OK
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Underhåll - Rengöring
Tryck OK efter utförd rengöring.

OKOK

Figur 4 - Slå av systemet. Lås opp og dra i skuffen ved å trekke i begge 
håndtakene

Figur 5 - Hell vaskemiddel på en klut. 
Tørk av UV-rørene i lengderetningen 
som figuren viser

Figur 6 - Ikke vri kluten rundt røret.  
UV-røret kan da bli skadet

Figur 7 - Fjern trådnettfiltrene og filterkassettene. Disse vaskes i  
oppvaskmaskin

Figur 8 - Etter rengjøring, trykk på vedlikeholdsmenyen

Figur 9 - Trykk ”Resett etter rengjøring”

Figur 10 - Trykk OK og deretter ”på/av-knappen”



4

Vedlikehold

Lett å bytte UV-rør

Når driftstiden til UV-rørene nærmer seg slutten, 
minner systemet om at det er på tide å bytte rør.

Utskifting av UV-rør gjøres som følger:

1. Slå av viften / luftstrømmen. Slå av filtreringssystemet ved å 
trykke på ”av/på-knappen” på kontrollpanelet.

2. Lås opp og åpne filterhusdekselet ved å trekke i begge 
håndtak. Løsne vingemuttere på venstre side og skyvplaten 
oppover. Løsne nå UV-rørene ved å trekke de forsiktig til 
venstre og deretter til høyre (Figur 11)

3. Installer de nye rørene og lås platen på venstre side.

4. Ta tak i begge håndtakene, lukk og lås.

5. Start systemet ved først å trykke på knappen ”serviceme-
ny”. Tast inn gjeldende PIN-kode og trykk OK. Trykk deret-
ter på ”Resett etter UV-rørbytte”. Trykk nå OK og deretter 
på/av-knappen ”(Figur 12-16).

6. Sikkerhetssjekk ved utskifting av lysrør. Ved utskifting av 
lysrør skal avstengningsfunksjonen med nøkkelen testes. 
Ha systemet i drift slik at alle filterhus lyser. Lås opp en 
filterhus om gangen uten å trekke ut rammen. Når du låser 
opp skuffen skal lys diodene slukke og alarmkode 210 vises 
på kontrollpanelet for hvert filterhus. Skulle ikke diodene 
slukke eller alarmen vises, kontakt service.
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Återställ efter byte av UV-rör

Kalibrera

Service - Meny

Rengör UV-rör om 40    h

Tillbaka

Fler val...

Ange/visa livslängd UV-rör
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Service - återställning UV
Tryck OK för att återställa 
tidräknare efter byte av UV-rör.

Systemstatus: Avstängt

Byt UV-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  h

Systemstatus: Avstängt

Byt UV-rör om  12000 h Rengör UV-rör om 200  hgör UV-rör

Figur 11 - Håndter UV-rørene forsiktig under demontering og montering

Figur 12 - Etter at du har skiftet rør, trykk  
”servicemeny”

Figur 13 - Skriv inn pinkode 1992  
og trykk OK

Figur 14 - Trykk ”Resett etter bytte av UV-rør”

Figur 15 - Trykk på OK Figur 16 - Trykk ”på/av” og  
systemet starter
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