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Handleiding
Combi-Steamer MKN gas

KMHMCOMBIGAS

TECHNISCHE INFO 

Gas + elektrisch 220 V / 600 W / Propaangas 1,42 kg/h 
Capaciteit  10 GN (18kW)
Afmetingen  110 x 94 x 191 cm
Transport  Wielen / rechtopstaand vervoeren
Gewicht  220 kg

Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn 
aangesloten.
Sluit de watertoevoer enkel aan op ontkalkt stadswater.

U kan het toestel ook gebruiken zonder water, uiteraard is “stomen” dan niet               
mogelijk.

In dit geval geeft de display een foutmelding, welke u gewoon kan weg                          
klikken door op              te klikken.

Sluit de gasfles aan (propaan, binnendraad op de fles)
Het is niet toegestaan het koppelstuk te vervangen of tussenstukken te gebruiken.

Bij het inschakelen verschijnt de foutmelding “ Het apparaat werd na een 
stroomstoring…”. Deze klikt u gewoon weg met                .

Plaats geen materialen bovenop het toestel.

ALGEMEEN

-
-

-

   

-

-
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A  Aan/uit toets
B HELP toets
C  Touchcreen
D  Handmatig bereiden
E  Taalkeuze 
F Automatisch bereiden
G  Aparaat functies
H Terug
I  Informatiebalk 

GEBRUIK

Aantikken: door aantikken worden weergave-elementen zoals bvb. toetsen, velden 
of registers geselecteerd of geactiveerd. Ze worden rechts naast de op dat moment 
zichtbare roller weergegeven.

 
Scrollen: de rollers kunnen omhoog of omlaag worden gescrold om extra informatie 
weer te geven.

-

-
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Vegen: met een veegbeweging kan u velden zichtbaar maken die zich rechts of links 
naast de huidige weergave bevinden.

-

Deze kan u op de volgende pagina terugvinden.

VERKORTE HANDLEIDING

-
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BEDIENING, BESTURING EN WEERGAVE

“AAN/UIT” Toestel inschakelen “I”.
Toestel uitschakelen “O”.

“Automatisch 
bereiden”

Opent het menu “Automatisch 
bereiden” waar u programma’s kan 
selecteren.

“Handmatig 
bereiden”

Opent het menu “Handmatig 
bereiden” waarin u bereidings-
methoden kan selecteren.

“Apparaat
functies”

Opent het menu “Apparaat-
functies” waarin u de reiniging en 
instellingen kan selecteren.

“Taalkeuze” Geeft de bedieningstaal van het 
toestel aan. De selectie van de 
gewenste taal kan worden bepaald 
in het menu “Apparaatfuncties” 
onder “Talen”.

“Terug” Tik eenmaal om terug te keren 
naar het vorige menu.
Tik tweemaal om direct naar het 
hoofdmenu te gaan.
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“Help” Geeft de helptekst weer voor het 
actieve menu of venster.

Informatiebalk Deze bovenste balk is altijd 
zichtbaar op het scherm en dient 
voor het weergeven van actuele 
informatie zoals bvb. categorieën 
of bereidingsprogramma’s.

Menu Menu’s hebben een gekleurd kader 
voor een thematische indeling. 
Blauw voor apparaatfuncties en 
paars voor bereidingsfuncties.
Menu’s bevatten vaak verticale 
scheidingsbalken om veeg-
bewegingen makkelijker te maken.
Menu’s zijn centrale toegangs-
punten en bieden een overzicht 
van de te selecteren functies en 
submenu’s.

Pagina Pagina’s zijn de inhoudsgedeeltes 
van vensters en menu’s. Er 
kunnen meerdere pagina’s na 
elkaar komen. Een pijlsymbool 
verwijst naar de andere pagina. Ga 
naar de volgende of vorige pagina 
door naar boven of beneden te 
vegen.
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Venster Vensters hebben een gekleurd 
kader en worden opgeroepen 
vanuit menu’s of uit bovenliggende 
vensters.
In vensters worden functies 
bevestigd en instellingen 
beschikbaar gesteld.
Afhankelijk van de functies is er 
een groot aantal venstertypen, 
bijvoorbeeld “Zoeken”.

Veld Velden zijn onderdelen van 
vensters of menu’s die met 
scheidingsbalken zijn begrensd.
Velden kunnen geopend worden 
door op functies op instellingen te 
tikken.

Toets Toetsen zijn vlakken in een kader 
die in venters of menu’s 
beschikbaar zijn. Instellingen 
kunnen bevestigd worden door op 
een toets te tikken. Toetsen sturen 
functies aan en dienen voor de 
navigatie binnen menu’s en 
vensters.

Register Het register blauw en groen 
bevinden zich links van het 
scherm. De registers zijn alleen in 
de weergave van bereidings-
stappen beschikbaar.
Door op een register te tikken hebt 
u snel toegang tot apparaat-
functies en functies voor 
bereidingsprogramma’s.
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Weergave Weergaven zijn informatiegebieden 
in vensters.

Weergaven tonen ingevoerde 
gegevens en actuele informatie die 
gedeeltelijk bedienbaar zijn door 
deze aan te tikken.

Symbool Symbolen zijn grafische 
elementen in vensters en in de 
balk met symbolen.
Symbolen geven de actuele status 
en mogelijke functies weer die 
voor een deel bediend kunnen 
worden door deze aan te tikken.

Roller Rollers zijn gebieden waarin u 
instellingen kunt vastleggen met 
veegbewegingen.

Slot Dit symbool geeft aan dat de 
schermvergrendeling is 
ingeschakeld. Alleen het slot-
symbool kan nog worden 
aangetipt.
Als de bediener op het slot-
symbool tikt verschijnt een 
toetsenbord met cijfers. Door een 
cijfercombinatie in te voeren wordt 
het scherm ontgrendeld.



ABC-Rent bv - Handleiding combi-steamer MKN gas - KMHMCOMBIGAS - p 10

Schakel het toestel uit via de schakelaar.
Draai de gaskraan dicht en ontkoppel de gasfles. 
Verwijder de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de waterleiding.
Verwijder etensresten, roosters en/of gastronormbakken uit het toestel.
De rest van de reiniging zal door ons team worden uitgevoerd en is inbegrepen in de 
huurprijs van het toestel.

REINIGING

-
-
-
-


