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1 Generelt

1

Generelt

Formålet med dette kapitel
I dette kapitel giver vi dig oplysninger om hvordan du bruger denne betjeningsvejledning.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
6
7
8

Kundedokumentationens opbygning
Sikkerhedsoplysninger, der skal læses
Om denne betjeningsvejledning
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1.1 Kundedokumentationens opbygning
Kundedokumentationens dele
Kundedokumentationen til kombidampovnen er sammensat af:
Installationshåndbog
Brugerhåndbog
Betjeningsvejledning easyDial (denne håndbog)
Installationshåndbogens temaer
Installationshåndbogen er beregnet til uddannet fagpersonale, se 'Krav til personalet' i installations‐
håndbogen.
Den omfatter følgende temaer:
Opbygning og funktion: beskriver relevante dele til installering af kombidampovnen
Sikkerhed: beskriver alle farer og passende forholdsregler i forbindelse med installeringsaktiviteter‐
ne
Transport: indeholder nødvendige oplysninger om transport af kombidampovnen
Opstilling: opstiller og beskriver opstillingsvarianter for kombidampovnen
Installering: beskriver alle nødvendige forsyningstilslutninger
Ibrugtagning: beskriver den første ibrugtagning af kombidampovnen
Driftsstandsning: beskriver nødvendige aktiviteter ved slutningen af kombidampovnens levetid
Tekniske data, måltegninger og tilslutningspositioner: indeholder alle nødvendige tekniske oplys‐
ninger om kombidampovnen
Tjeklister: indeholder kontrollisterne vedrørende installering af kombidampovnen og garanti
Brugerhåndbogens temaer
Brugerhåndbogen er beregnet til instrueret personale og uddannet fagpersonale, se 'Krav til persona‐
let' i brugerhåndbogen.
Den omfatter følgende temaer:
Opbygning og funktion: beskriver relevante dele til betjening af kombidampovnen
Sikkerhed: beskriver alle farer og passende forholdsregler i forbindelse med betjening af kombi‐
dampovnen
Tilberedning: beskriver regler, arbejdsforløb, betjeningsskridt og håndtering af ovnene ved tilbered‐
ning
Rengøring: opstiller og beskriver rengøringsprocedurer, rengøringsmidler, arbejdsforløb, betje‐
ningsskridt og håndtering af ovnene ved rengøring
Vedligeholdelse: indeholder bemærkninger vedrørende garantien, vedligeholdelsesplanen, oplys‐
ninger om driftsforstyrrelser, fejl og nødfunktion samt arbejdsforløb, betjeningstrin og håndteringen
af ovnene i forbindelse med vedligeholdelse
Betjeningsvejledningens temaer
Betjeningsvejledningen er beregnet til instrueret personale og uddannet fagpersonale, se 'Krav til per‐
sonalet' i brugerhåndbogen.
Betjeningsvejledningen omfatter følgende temaer:
Betjeningsfladens opbygning: forklarer kombidampovnens betjeningsflade
Betjening af softwaren: indeholder anvisninger til indgivelse og hentning af tilberedningsprofiler, til
hentning af rengøringsprofiler, til start af tilberednings- og rengøringsforløb. Beskriver indstillinger‐
ne i Settings samt import og eksport af data
Valgte tilberedningsprofiler: opstiller afprøvede tilberedningsprofiler
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1.2 Sikkerhedsoplysninger, der skal læses
Sikkerhedsoplysninger i kundedokumentationen
Sikkerhedsoplysninger for kombidampovnen findes kun i installationshåndbogen og i brugerhåndbo‐
gen.
I installationshåndbogen finder du sikkerhedsoplysningerne for de deri beskrevne aktiviteter i forbin‐
delse med transport, opstilling, montering, idriftsættelse og driftsstandsning.
I brugerhåndbogen finder du sikkerhedsoplysningerne for de deri beskrevne aktiviteter i forbindelse
med tilberedning, rengøring og vedligeholdelsesarbejder.
Hvad angår sikkerhedsoplysningerne, skal betjeningsvejledningen altid ses i sammenhæng med bru‐
gerhåndbogen eller installationshåndbogen. Ved aktiviteter, der går ud over ren softwarebetjening,
skal sikkerhedsoplysningerne i brugerhåndbogen eller installationshåndbogen følges.
Dele af kundedokumentationen, der skal læses
Indholdet i denne betjeningsvejledning indskrænker sig udelukkende til beskrivelsen af omgangen
med betjeningsfladen. Anvisningerne slutter altid med start af en proces, hvor advarsler skal overhol‐
des som f.eks. tilberedning eller rengøring. Anvisningerne til gennemførelse af en sådan proces finder
du i installationshåndbogen eller i brugerhåndbogen.
Af hensyn til sikkerheden skal alle personer, der beskæftiger sig med kombidampovnen, have læst og
forstået følgende dele af kundedokumentationen, inden der påbegyndes nogen form for arbejde:
afhængigt af den aktivitet, der skal udføres, kapitlet Af hensyn til din sikkerhed i installationshånd‐
bogen eller brugerhåndbogen
de afsnit i installationshåndbogen eller brugerhåndbogen, der beskriver den aktivitet, der skal ud‐
føres
Hvis sikkerhedsanvisningerne i installationshåndbogen eller brugerhåndbogen ikke følges, er der risi‐
ko for kvæstelser eller død samt materielle skader.

Betjeningsvejledning
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1.3 Om denne betjeningsvejledning
Formål
Denne betjeningsvejledning skal give alle personer, der arbejder med kombidampovnen, et overblik
over easyDial og betjeningen af denne samt gøre det muligt at udføre basale opgaver med easyDial.
Målgrupper
Målgruppens navn

Arbejder

Kok

Udfører hovedsageligt organisatorisk arbejde som f.eks.:
Indgivelse af tilberedningsprofildata
Administration af tilberedningsprofiler i kogebogen
Udvikling af nye tilberedningsprofiler
Indstilling af apparatet
Importer eller eksporter data
Udfører endvidere eventuelt al betjening.
Udfører den konkrete betjening som f.eks.:
Valg og start af tilberedningsprofil
Valg og start af rengøringsprofil

Bruger

Betjeningsvejledningens opbygning
Kapitel/afsnit

Formål

Målgruppe

Generelt

Forklarer, hvordan denne betjeningsvejledning anvendes,
og beskriver grænsefladen til brugerhåndbogen.

Kok
Bruger
Kok
Bruger

Funktionerne i easyDial

Indeholder et overblik over funktionerne i easyDial
Indeholder valgte tilberedningsprofiler som eksempler

Opbygningen af easyDi‐ Beskriver betjeningsfladens opbygning og knapper
al
Tilberedning med easy‐
Dial

Indeholder anvisninger til betjeningen af easyDial ved til‐
beredning
Indeholder en beskrivelse af tilberedningsforløbene på
easyDial

Arbejde med kogebogen Indeholder anvisninger til betjening af kogebogen og opret‐
telsen af tilberedningsprofiler
Rengøring med easyDial

Indeholder anvisninger til betjening af easyDial ved ren‐
gøring
Indeholder en beskrivelse af rengøringsforløbene på ea‐
syDial

Kok
Bruger
Kok
Bruger
Kok
Bruger
Bruger

Udfør indstillinger i easy‐ Indeholder anvisninger til indstillinger i Settings
Dial

Kok

Import/eksport af data

Kok

Indeholder anvisninger til import eller eksport af data

Skrivning af decimaltal
For at opnå international overensstemmelse anvendes der altid et decimaltegn.
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Funktionerne i easyDial

Formålet med dette kapitel
easyDial er betjeningsfladen på kombidampovnen.
Med easyDial kan du selv hurtigt oprette tilberedningsprofiler. Til det formål findes alle funktionerne på
samme niveau.
I dette kapitel giver vi dig et overblik over funktionerne i easyDial samt et udvalg af tilgængelige tilbe‐
redningsprofiler.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
10
11

Oversigt over funktionerne i easyDial
Valgte tilberedningsprofiler
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2 Funktionerne i easyDial

2.1 Oversigt over funktionerne i easyDial
Driftstilstandene i easyDial
Med easyDial kan du arbejde med følgende driftstilstande:
Damp
Kombidamp
Varm luft
Regenerering
I forbindelse med tilberedningsfunktionerne (ACS+ ekstrafunktioner) kan du udføre forskellige tilbered‐
ningsprocesser.
Tilberedningsfunktioner til rådighed
Den følgende tabel giver et overblik over driftstilstandene og de dertil tilgængelige tilberedningsfunkti‐
oner (ACS+ ekstrafunktioner).
'Ja' betyder, at tilberedningsfunktionen for denne driftstilstand er til rådighed.
'Nej' betyder, at tilberedningsfunktionen til denne driftstilstand ikke er til rådighed.
Tilberedningsfunktioner, der ikke er til rådighed, kan ikke vælges ved indgivelse af tilberedningsprofi‐
ler.
Knap

Tilberedningsfunktion Driftstilstand
Damp

Driftstilstand
Kombidamp

Driftstilstand
Varmluft

Driftstilstand
Regenerering

Ventilatorhastighed

Ja

Ja

Ja

Ja

HumidityPro

Nej

Ja

Nej

Nej

Crisp&Tasty

Nej

Nej

Ja

Nej

BakePro

Nej

Nej

Ja

Nej

Tilberedningsprofiler og kogebog
En tilberedningsprofil er en kombination af tilberedningsparametre som f.eks. tilberedningstemperatur
og tilberedningstid. Du kan oprette dine egne tilberedningsprofiler og administrere op til 99 tilbered‐
ningsprofiler i 'Kogebogen'. Desuden kan du finde allerede foruddefinerede tilberedningsprofiler i 'Ko‐
gebogen'.
Ovnrumsrengøring med easyDial
Der er 10 rengøringsprofiler til rådighed for ovnrumsrengøringen:
Rengøringsprofil halvautomatisk rengøring
Rengøringsprofil skylning med vand
Fuldautomatisk rengøring ConvoClean: Der kan vælges mellem 8 rengøringsprofiler til forskellige
tilsmudsningsgrader til dels inklusive dampdesinfektion og tørring
Indstillinger
Under Settings kan der indstilles dato og klokkeslæt, temperaturenhed samt signaltonens lydstyrke.
Import- og eksportfunktioner
Med import- eller eksportfunktionerne kan der f.eks. importeres eller eksporteres kogebøger, og der
kan udføres softwareopdateringer.
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2.2 Valgte tilberedningsprofiler
Forskellige tilberedningsprofiler
Produkt

ACS+

Flutes, TK

170 °C 15 min

Baked Potato

180 °C

Crème Caramel / Royal
Fiskefingre

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

Hævning, bagværk

35 °C

3 min

-

Kyllingebryst, stegt

235 °C

-

72 °C

-

Gulerødder, friske

100 °C

8 min

-

-

Betjeningsvejledning
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Opbygningen af easyDial

Formålet med dette kapitel
Din kombidampovn betjenes ved hjælp af knapper (kontaktflader) og en drejeknap, Convotherm-Dial
(C-Dial). Alle ovnens funktioner kan vælges direkte med disse knapper og med C-Dial på displayene.
I dette kapitel præsenterer vi easyDials betjeningsflade, forklarer funktionerne af de tilgængelige knap‐
per og display, samt funktionen af C-Dial.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
13
14
15
16
17

Overblik over easyDials opbygning
Knapperne til indgivelse af data
Statusindikatorer
Programområdet
C-Dials funktioner

Betjeningsvejledning
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3.1 Overblik over easyDials opbygning
Valg af driftstilstand

Indgivelse og visning af tilberedningstemperatur

Indgivelse og visning af tilberedningstid eller kernetem‐
peratur

Valg af tilberedningsfunktioner (ACS + ekstra funktioner)

Statusindikatorer

Programområde

C-Dial, styreenhed og statusindikator

Betjeningsvejledning
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3.2 Knapperne til indgivelse af data
Driftstilstand Damp
Indikatoren over knappen lyser rødt, når denne
tilstand vælges
Driftstilstand Kombidamp
Driftstilstand Varmluft.
Driftstilstand Regenerering à la Carte

Indgivelse af tilberedelsestemperatur
Visning af tilberedningstemperatur
lyser og viser den indstillede tilberednings‐
temperatur i °C
blinker, så længe indstilling er mulig (ca. 5
sekunder)
Indgivelse af tilberedningstid
Visning af tilberedningstid eller kernetempera‐
tur
lyser og viser den indstillede værdi
blinker, så længe indstilling er mulig (ca. 5
sekunder)
Indgivelse af kernetemperatur

Ventilatorhastighed, valgt
Regulerer luftstrømmens hastighed i ovnrum‐
met i 5 trin:
fra trin 1 (luftstrømmens minimumhastig‐
hed)
til trin 5 (luftstrømmens maksimumhastig‐
hed)
HumidityPro
Regulerer fugtigheden i ovnrummet i 5 trin:
fra trin 1 (minimum fugtighed)
til trin 5 (maksimal fugtighed)
Crisp&Tasty
Affugter ovnrummet i 5 trin:
fra trin 1 (minimum affugtning)
til trin 5 (maksimal affugtning)
BakePro
Bagefunktion med tilførsel af damp og automa‐
tisk reguleret stilstandstid for blæseren i 5 trin:
fra trin 1 (minimum tilførsel af damp)
til trin 5 (maksimal tilførsel af damp)
Manuel tilførsel af damp (under tilberedningen)
Leder fugtighed i form af damp eller sprøjtetå‐
ge ind i ovnrummet.
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3.3 Statusindikatorer
Mangler afspændingsmiddel
(kun ved fuldautomatisk rengøring af ovnrum)
Indikatoren lyser rødt, når der skal påfyldes
afspændingsmiddel
Mangler rengøringsmiddel
(kun ved fuldautomatisk rengøring af ovnrum)
Indikatoren lyser rødt, når der skal påfyldes
rengøringsmiddel
Vandmangel
Indikatoren blinker rødt, når vandtilførslen
er afbrudt
Fejl ovn
Indikatoren blinker rødt, når der er en fejl.
Afhjælp fejlen,
eller tilkald en servicetekniker
Åbn ovndør
Indikatoren lyser, når ovndøren skal åbnes
Luk ovndør
Indikatoren lyser, når ovndøren skal lukkes
Indsprøjt rengøringsmiddel
(kun ved halvautomatisk rengøring af ovnrum)
Indikatoren lyser gult, når der skal sprøjtes
rengøringsmiddel ind i ovnrummet
Skyl med vand
(kun ved halvautomatisk rengøring af ovnrum)
Indikatoren lyser gult, når ovnrummet skal
skylles med vand
USB-nøgle sat i
Indikatoren lyser gult, når USB-nøglen
isættes og accepteres
Indikatoren blinker gult, når der overføres
data
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3.4 Programområdet
Kogebog
Administration af op til 99 tilberedningsprofiler
Kogebog med isat USB-nøgle
Import-/eksportfunktioner
Rengøring
Rengøringsprofiler til ovnrumsrengøring
Programdisplay
Visning af:
den aktuelle ovnrumstemperatur eller ker‐
netemperatur
Forvarmningstemperatur eller Cool downtemperatur
den aktuelle tilberedningstid under tilbered‐
ningen
Programpladser til tilberedningsprofiler i ko‐
gebogen
Rengøringsprofiler
Indstillinger
Import-/eksportfunktioner
Fejlkoder
Forvarmning
Forvarmer ovnrummet
Indikatoren blinker, når det er fornuftigt at
anvende 'Forvarmning'
Indikatoren lyser, når der er valgt 'Forvarm‐
ning'
Cool down
Afkøler ovnrummet hurtigt
Indikatoren blinker, når det er fornuftigt at
anvende 'Cool down'
Indikatoren lyser, når der udføres 'Cool
down'

Betjeningsvejledning
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3.5 C-Dials funktioner
Drej C-Dial
Valg af indstillinger
Tryk kort på C-Dial
Bekræft indstillinger
Start eller standsning af forløb
Hold C-Dial inde
Foretage indstillinger
C-Dial grøn
Lyser, når ovnen er driftsklar, eller når en
proces er afsluttet
Lyser, når en programplads i kogebogen er
optaget
Blinker, når brugeren skal være aktiv
C-Dial gul
Lyser, når brugeren skal vente, f.eks. ved
rengøring og ved forvarmning eller Cool
down
Lyser, hvis ovndøren er åben
Lyser, når en programplads i kogebogen er
ledig
Blinker, når brugeren skal være forsigtig
C-Dial rød
Lyser i tilberedningstilstand
C-Dial blå
Lyser, når USB-nøglen er sat i, og 'Kogebo‐
gen' er valgt
Blinker, når der overføres data

Betjeningsvejledning
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Tilberedning med easyDial

Formålet med dette kapitel
I dette kapitel finder du trinvise anvisninger og tilberedningsforløb for de vigtigste arbejder ved tilbe‐
redningen med easyDial.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
19
29

Anvisningerne
Tilberedningsforløbene

Betjeningsvejledning
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4.1 Anvisningerne
Formål med dette afsnit
I dette afsnit finder du trinvise anvisninger til de vigtigste arbejder ved indgivelsen og under tilbered‐
ningen.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Indgiv tilberedningsprofil med damp
Indgivelse af tilberedningsprofil med kombidamp
Indgiv tilberedningsprofil med varmluft
Indgiv tilberedningsprofil via regenerering
Indgivelse af tilberedningsprofil med kernetemperaturmåling
Vælg forvarmning eller Cool-Down
Start tilberedningsproces
Stands tilberedningen
Ændring af data under tilberedningen
Manuel tilførsel af damp under tilberedningen
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Side
20
21
22
24
25
26
27
27
28
28

4 Tilberedning med easyDial

4.1.1

Indgiv tilberedningsprofil med damp

Anvendelsesområde
Driftstilstanden 'Damp' egner sig til følgende tilberedningsforløb:
Kogning
Pochering

Dampning
Konservering

Blanchering

Temperaturområde
Med tilberedningsprogrammet 'Damp' arbejdes der i temperaturområdet fra 30 °C til 130 °C.
Tilberedningsfunktioner til rådighed
Ventilatorhastighed i 5 trin
Indgivelse af tilberedningsprofil
1.

Vælg driftstilstanden 'Damp'.

2.

Vælg knappen 'Tilberedningstemperatur'.

3.

Indstil den ønskede tilberedningstemperatur ved at
dreje på C-Dial.

4.

Vælg knappen 'Tilberedningstid'.

5.

Indstil den ønskede tilberedningstid ved at dreje på
C-Dial.

6.

Vælg det ønskede trin for 'Ventilatorhastighed'.

Resultat: Tilberedningsprofilen er indgivet.
Yderligere trin:
Forvarm eller afkøl ovnrummet efter anmodning, fremgangsmåde se Side 26
Start tilberedningsproces, fremgangsmåde se Side 27
Forstå tilberedningsforløb, se Side 29

Betjeningsvejledning
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4.1.2

Indgivelse af tilberedningsprofil med kombidamp

Anvendelsesområde
Kombidamp er en kombination af varm luft og damp. 'Kombidamp' er den af kombidampovnens drifts‐
tilstande, hvormed levnedsmidler tilberedes med kombidamp. Driftstilstanden 'Kombidamp' egner sig
til følgende tilberedningsforløb:
Stegning

Bagning

Braisering

Temperaturområde
Med tilberedningsprogrammet 'Kombidamp' arbejdes der i temperaturområdet fra 30 °C til 250 °C.
Tilberedningsfunktioner til rådighed
Ventilatorhastighed i 5 trin
HumidityPro i 5 trin eller automatisk regulering
Indgivelse af tilberedningsprofil
1.

Vælg driftstilstanden 'Kombidamp'.

2.

Vælg knappen 'Tilberedningstemperatur'.

3.

Indstil den ønskede tilberedningstemperatur ved at
dreje på C-Dial.

4.

Vælg knappen 'Tilberedningstid'.

5.

Indstil den ønskede tilberedningstid ved at dreje på
C-Dial.

6.

Vælg det ønskede trin for 'Ventilatorhastighed'.

7.

Vælg det ønskede trin for 'HumidityPro'.

Resultat: Tilberedningsprofilen er indgivet.
Yderligere trin:
Forvarm eller afkøl ovnrummet efter anmodning, fremgangsmåde se Side 26
Start tilberedningsproces, fremgangsmåde se Side 27
Forstå tilberedningsforløb, se Side 29
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4.1.3

Indgiv tilberedningsprofil med varmluft

Anvendelsesområde
'Varmluft' er en driftstilstand på kombidampovnen, hvormed levnedsmidler tilberedes med tør varme.
Driftstilstanden 'Varmluft' egner sig til følgende tilberedningsforløb:
Stegning
Grilning

Bagning
Ristning

Gratinering

Temperaturområde
Med tilberedningsprogrammet 'Varmluft' arbejdes der i temperaturområdet fra 30 °C til 250 °C.
Tilberedningsfunktioner til rådighed
Ventilatorhastighed i 5 trin
Crisp&Tasty i 5 trin
BakePro i 5 trin
Indgivelse af tilberedningsprofil
1.

Vælg driftstilstanden 'Varmluft'.

2.

Vælg knappen 'Tilberedningstemperatur'.

3.

Indstil den ønskede tilberedningstemperatur ved at
dreje på C-Dial.

4.

Vælg knappen 'Tilberedningstid'.

5.

Indstil den ønskede tilberedningstid ved at dreje på
C-Dial.

6.

Vælg det ønskede trin for 'Ventilatorhastighed'.

7.

Vælg det ønskede trin for 'Crisp&Tasty'.

8.

Vælg det ønskede trin for 'BakePro'.

Resultat: Tilberedningsprofilen er indgivet.
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Yderligere trin:
Forvarm eller afkøl ovnrummet efter anmodning, fremgangsmåde se Side 26
Start tilberedningsproces, fremgangsmåde se Side 27
Forstå tilberedningsforløb, se Side 29
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4.1.4

Indgiv tilberedningsprofil via regenerering

Anvendelsesområde
'Regenerering' er en driftstilstand på kombidampovnen, hvormed forstegte/forkogte retter steges/ko‐
ges videre, så de er serveringsklare. Regenerering egner sig til næsten alle typer retter. Til det formål
anrettes retterne i beholdere eller på plader.
Temperaturområde
Med 'Regenerering' arbejdes der i temperaturområdet fra 120 °C til 160 °C.
Tilberedningsfunktioner til rådighed
Ventilatorhastighed i 5 trin
Indgivelse af tilberedningsprofil
1.

Vælg driftstilstanden 'Regenerering'.

2.

Vælg knappen 'Tilberedningstemperatur'.

3.

Indstil den ønskede tilberedningstemperatur ved at
dreje på C-Dial.

4.

Vælg knappen 'Tilberedningstid'.

5.

Indstil den ønskede tilberedningstid ved at dreje på
C-Dial.

6.

Vælg det ønskede trin for 'Ventilatorhastighed'.

Resultat: Tilberedningsprofilen er indgivet.
Yderligere trin:
Forvarm eller afkøl ovnrummet efter anmodning, fremgangsmåde se Side 26
Start tilberedningsproces, fremgangsmåde se Side 27
Forstå tilberedningsforløb, se Side 29
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4.1.5

Indgivelse af tilberedningsprofil med kernetemperaturmåling

Anvendelsesområde
Ved kernetemperaturmålingen styres tilberedningsprocessens varighed af kernetemperaturen i det
produkt, der tilberedes, og ikke af tiden. Kernetemperaturmålingen kan anvendes sammen med alle
driftstilstande.
Kernetemperaturmålingen anbefales især ved tilberedning af stege, der kræver lang stegetid, samt til
punkttilberedning (medium, rødt osv.).
Temperaturområde
Med kernetemperaturmålingen arbejdes der i temperaturområdet fra 20 °C til 99 °C.
Tilberedningsfunktioner til rådighed
Afhængigt af, hvilken driftstilstand der er valgt, henvises der også til 'Tilberedningsfunktioner til rådig‐
hed' på Side 9.
Indgivelse af tilberedningsprofil
1.

Vælg den ønskede driftstilstand, f.eks. 'Varmluft'.

2.

Vælg knappen 'Tilberedningstemperatur'.

3.

Indstil den ønskede tilberedningstemperatur ved at
dreje på C-Dial.

4.

Vælg knappen 'Kernetemperatur'.

5.

Indstil den ønskede kernetemperatur ved at dreje
på C-Dial.

6.

Vælg knappen for den ønskede tilberedningsfunkti‐
on for at indstille trinene, f.eks. 'Ventilatorhastig‐
hed'.

Resultat: Tilberedningsprofilen er indgivet.
Yderligere trin:
Forvarm eller afkøl ovnrummet efter anmodning, fremgangsmåde se Side 26
Start tilberedningsproces, fremgangsmåde se Side 27
Forstå tilberedningsforløb, se Side 29
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4.1.6

Vælg forvarmning eller Cool-Down

Forudsætninger
Du har indgivet en ny tilberedningsprofil eller hentet en fra kogebogen.
Du bliver anmodet om at forvarme eller afkøle ovnrummet inden tilberedningen.
Vælg forvarmning
Vælg knappen 'Forvarmning' for at forvarme ovn‐
rummet efter anmodning.

1.

Resultat: Ovnrummet forvarmes.
Yderligere trin:
Start tilberedningsproces, fremgangsmåde se Side 27
Forstå trinene i et tilberedningsforløb, se Side 30
Vælg 'Cool down'
Vælg knappen 'Cool down' for at afkøle ovnrummet
efter anmodning.

1.

Resultat: Ovnrummet afkøles.
Yderligere trin:
Start tilberedningsproces, fremgangsmåde se Side 27
Forstå trinene i et tilberedningsforløb, se Side 32
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4.1.7

Start tilberedningsproces

Forudsætninger
Inden du starter tilberedningsproceduren, har du gjort dig fortrolig med de anførte regler og advars‐
ler vedrørende sikker håndtering af ovnen i brugerhåndbogen, og du følger de deri givne anvisnin‐
ger.
Du har indgivet en ny tilberedningsprofil.
Du har forvarmet eller afkølet ovnrummet efter en passende anmodning.
C-Dial lyser grøn.
Start tilberedningsforløb
Tryk kort på C-Dial for at starte tilberedningspro‐
cessen.

1.

Resultat: Tilberedningsprocessen startes, og CDial lyser rødt.
Yderligere trin:
Stands tilberedningsprocessen, fremgangsmåde se Side 27
Foretag ændring af tilberedningsdata, fremgangsmåde se på side 28
Tilbered med tilberedningsprofilen ved at gå frem som beskrevet i kapitlet 'Gå frem på følgende
måde ved tilberedning' i brugerhåndbogen

4.1.8

Stands tilberedningen

Forudsætninger
Du har startet tilberedningsforløbet.
C-Dial lyser rødt.
Stands tilberedningen
Tryk kort på C-Dial for at standse tilberedningspro‐
cessen.

1.

Resultat: Tilberedningsprocessen standses, og CDial lyser grønt.
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4.1.9

Ændring af data under tilberedningen

Forudsætninger
Du har startet tilberedningsforløbet.
Ændring af data under tilberedningen
1.

Vælg knappen 'Tilberedningstemperatur' for at æn‐
dre tilberedningstemperaturen.

2.

Indstil den ønskede tilberedningstemperatur ved at
dreje på C-Dial.

3.

Vælg knappen 'Tilberedningstid' for at ændre tilbe‐
redningstiden.

4.

Indstil den ønskede tilberedningstid ved at dreje på
C-Dial.

5.

Vælg knappen for den ønskede tilberedningsfunkti‐
on for at ændre trinene i tilberedningsfunktionen,
f.eks. 'Ventilatorhastighed'.

Resultat: Ændringerne overtages efter 5 minutter i
tilberedningsforløbet.

4.1.10 Manuel tilførsel af damp under tilberedningen
Forudsætninger
Du har indgivet en ny tilberedningsprofil med driftstilstanden 'Varmluft' eller hentet en fra kogebo‐
gen.
Du har startet tilberedningsforløbet.
Manuel tilførsel af damp under tilberedningen
Tryk på knappen 'Manuel tilførsel af damp' så læn‐
ge, der skal tilføres damp.

1.

Resultat: Der tilføres damp til det produkt, der tilbe‐
redes.
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4.2 Tilberedningsforløbene
Formål med dette afsnit
I dette afsnit finder du easyDial-forløbene under tilberedningen.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Side
30
32

Tilberedningsforløb med forvarmning
Tilberedning med Cool-Down
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4.2.1

Tilberedningsforløb med forvarmning

Forudsætninger
Du har indgivet en ny tilberedningsprofil eller hentet en fra kogebogen.
Ovnrumstemperaturen er for lav til den valgte tilberedningsprofil.
Tilberedningsforløbets trin
Trin 1

Ovnrummets temperatur for lav
Ovnen angiver, at ovnrummet skal forvarmes
manuelt ved, at indikatoren 'Forvarmning' blin‐
ker. C-Dial lyser grøn.

Trin 2

Forvarmning
Når der trykkes på knappen 'Forvarmning', op‐
varmer ovnen ovnrummet til den indstillede til‐
beredningstemperatur for tilberedningsprofi‐
len. C-Dial lyser gul under forvarmningen.

Trin 3

Ovnrummets temperatur holdes
Når ovnrumstemperaturen er nået, blinker CDial grønt. Ovnrummets temperatur holdes.

Opfordring til fyldning
Der lyder et signal til opfyldning, og statusindi‐
katoren 'Åbn ovndøren' lyser.
Trin 4

Fyldning
Under fyldningen af ovnrummet lyser C-Dial
gult.

Trin 5

Start
Når ovndøren lukkes, lyser C-Dial grønt. Til‐
beredningen startes ved at trykke på C-Dial.

Trin 6

Tilberedning
Tilberedningen begynder. Den resterende til‐
beredningstid eller den opnåede kernetempe‐
ratur vises. C-Dial lyser rødt.
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Trin 7

Tilberedningens slutning nået
Når tilberedningens slutning er nået, blinker
C-Dial grønt.

Anmodning om udtagning
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
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4.2.2

Tilberedning med Cool-Down

Forudsætninger
Du har indgivet en ny tilberedningsprofil eller hentet en fra kogebogen.
Ovnrumstemperaturen er for høj til den valgte tilberedningsprofil.
Tilberedningsforløbets trin
Trin 1

Ovnrummets temperatur for høj
Ovnen angiver, at ovnrummet skal afkøles
manuelt ved, at indikatoren for 'Cool down'
blinker. C-Dial lyser grøn.

Anmodning om at åbne ovndøren
Samtidig lyser statusindikatoren 'Åbn ovndø‐
ren' for at accelerere afkølingen.
Trin 2

Anmodning om afkøling
Når ovndøren åbnes, blinker indikatoren for
'Cool down' fortsat. C-Dial lyser gult.

Trin 3

Afkøling
Når der vælges 'Cool down', afkøler ovnen
med ventilatoren kørende automatisk ovnrum‐
met til den indstillede tilberedningstemperatur
for tilberedningsprofilen. C-Dial lyser gul un‐
der afkølingen.

Trin 4

Ovnrumstemperaturen nået
Når ovnrumstemperaturen er nået, standser
ventilatoren. C-Dial blinker grønt.

Fyldning
Samtidig lyser statusindikatoren 'Luk ovndø‐
ren' under fyldningen af ovnrummet.
Trin 5

Start
Når ovndøren lukkes, lyser C-Dial grønt. Til‐
beredningen startes ved at trykke på C-Dial.

Trin 6

Tilberedning
Tilberedningen begynder. Den resterende til‐
beredningstid eller den opnåede kernetempe‐
ratur vises. C-Dial lyser rødt.
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Trin 7

Tilberedningens slutning nået
Når tilberedningens slutning er nået, blinker
C-Dial grønt.

Anmodning om udtagning
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
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5

Arbejde med kogebogen

Formålet med dette kapitel
I dette kapitel finder du trinvise anvisninger og tilberedningsforløbene for de vigtigste arbejder med ko‐
gebogen i easyDial.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
35
42

Anvisningerne
Tilberedningsforløbene

Betjeningsvejledning
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5.1 Anvisningerne
Formål med dette afsnit
I dette afsnit gives trinvise anvisninger til de vigtigste arbejder med kogebogen.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Hentning af tilberedningsprofil fra kogebogen
Start en tilberedningsprofil fra kogebogen
Opret igen en enkel tilberedningsprofil i kogebogen
Opret en tilberedningsprofil i flere trin i kogebogen
Sletning af tilberedningsprofil fra kogebogen
Sådan forlades kogebogen
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38
39
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5.1.1

Hentning af tilberedningsprofil fra kogebogen

Kogebogsfunktioner
Programplads P1 til P99 til tilberedningsprofiler
Tilberedningsprofil med et tilberedningstrin
Tilberedningstrin 3 i en tilberedningsprofil med flere trin, mulighed for maks. 9 tilbe‐
redningstrin
Forudsætninger
Tilberedningsprofilen er gemt i kogebogen.
Hentning af tilberedningsprofil fra kogebogen
1.

Vælg knappen 'Kogebog'.

2.

Vælg programpladsen for den ønskede tilbered‐
ningsprofil ved at dreje på C-Dial.
C-Dial grøn = optaget programplads

Resultat: Tilberedningsprofilen med tilberednings‐
trinnets data vises.
Yderligere trin:
Forvarm eller afkøl ovnrummet efter anmodning, fremgangsmåde se Side 26
Start en tilberedningsprofil fra kogebogen, fremgangsmåde se Side 37
Sletning af tilberedningsprofil fra kogebogen, fremgangsmåde se Side 40
Sådan forlades kogebogen, fremgangsmåde se Side 41
Forstå trinene i et tilberedningsforløb, se Side 43
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5.1.2

Start en tilberedningsprofil fra kogebogen

Forudsætninger
Inden du starter en tilberedningsprofil, har du gjort dig fortrolig de anførte regler og advarsler ve‐
drørende sikker håndtering af ovnen i brugerhåndbogen, og du følger anvisningerne i deri.
Du har hentet en tilberedningsprofil fra kogebogen.
Du har forvarmet eller afkølet ovnrummet efter en anmodning.
C-Dial lyser grøn.
Start en tilberedningsprofil fra kogebogen
Tryk kort på C-Dial for at starte tilberedningspro‐
cessen.

1.

Resultat: Tilberedningsprofilen startes straks, og CDial lyser rødt.
Yderligere trin:
Stands tilberedningen, fremgangsmåde se Side 27
Tilbered med tilberedningsprofilen ved at gå frem som beskrevet i kapitlet 'Gå frem på følgende
måde ved tilberedning' i brugerhåndbogen.
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5.1.3

Opret igen en enkel tilberedningsprofil i kogebogen

Opret igen en enkel tilberedningsprofil i kogebogen
1.

Vælg knappen 'Kogebog'.

2.

Vælg en ledig programplads for tilberedningsprofi‐
len ved at dreje på C-Dial.
C-Dial gul = ledig programplads
C-Dial grøn = optaget programplads

3.

Indgiv dataene for tilberedningsprofilen.

4.

Gem dataene med knappen 'Kogebog'.

5.

Afvis indgivelsen af endnu et tilberedningstrin.
Eller hvis du nu vil indgive endnu et tilberednings‐
trin, fremgangsmåde se Opret en tilberedningsprofil
i flere trin i kogebogen Side 39.

6.

Bekræft med knappen 'Kogebog'.

7.

Vælg knappen 'Kogebog' for at forlade kogebogen.

Resultat: Tilberedningsprofilen er oprettet.
Yderligere trin:
Opret en tilberedningsprofil i flere trin i kogebogen, fremgangsmåde se Side 39
Hentning af tilberedningsprofil fra kogebogen, fremgangsmåde se Side 36
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5.1.4

Opret en tilberedningsprofil i flere trin i kogebogen

Forudsætninger
Du befinder dig i kogebogen og har valgt en programplads.
Du har allerede indgivet og gemt det første tilberedningstrin.
Opret en tilberedningsprofil i flere trin i kogebogen
1.

Indgiv dataene for 2. tilberedningstrin i tilbered‐
ningsprofilen.

2.

Gem dataene for 2. tilberedningstrin med knappen
'Kogebog'.

3.

Afvis indgivelsen af endnu et tilberedningstrin.
Eller indtast her dataene for endnu et tilberednings‐
trin.

4.

Bekræft med knappen 'Kogebog'.

5.

Vælg knappen 'Kogebog' for at forlade kogebogen.

Resultat: Tilberedningsprofilen er oprettet.
Yderligere trin:
Hentning af tilberedningsprofil fra kogebogen, fremgangsmåde se Side 36
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5.1.5

Sletning af tilberedningsprofil fra kogebogen

Kogebogsfunktioner
Programplads P1 til P99 til tilberedningsprofiler
Slet tilberedningsprofil
Forudsætninger
Tilberedningsprofilen er gemt i kogebogen.
Sletning af tilberedningsprofil fra kogebogen
1.

Vælg knappen 'Kogebog'.

2.

Vælg programpladsen for den ønskede tilbered‐
ningsprofil ved at dreje på C-Dial.
C-Dial grøn = optaget programplads

3.

Hold knappen 'Kogebogen' inde, indtil der i display‐
et vises 'del'.

4.

Bekræft straks med knappen 'Kogebog'.

Resultat: Tilberedningsprofilen med dataene er
slettet fra programpladsen. C-Dial lyser gult.
Yderligere trin:
Sådan forlades kogebogen, fremgangsmåde se Side 41

Betjeningsvejledning

40

5 Arbejde med kogebogen

5.1.6

Sådan forlades kogebogen

Forudsætninger
Der er valgt programplads for en tilberedningsprofil i kogebogen.
Sådan forlades kogebogen
Vælg knappen 'Kogebog'.

1.

Resultat: Kogebogen forlades.
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5.2 Tilberedningsforløbene
Formål med dette afsnit
I dette afsnit finder du easyDial-forløbene under tilberedningen med kogebogen.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Tilberedningsforløbet af en tilberedningsprofil i flere trin

Betjeningsvejledning
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5.2.1

Tilberedningsforløbet af en tilberedningsprofil i flere trin

Forudsætninger
Du har hentet en tilberedningsprofil i flere trin fra kogebogen.
Ovnrummet er forvarmet eller afkølet efter en anmodning.
Ovnrummet er fyldt.
Tilberedningsforløbets trin
Trin 1

Start
Når ovndøren lukkes, lyser C-Dial grønt. Til‐
beredningen startes ved at trykke på C-Dial.

Trin 2

Tilberedning tilberedningstrin 1
Tilberedningsprocessen begynder med tilbe‐
redningstrin 1. Den resterende, samlede tilbe‐
redningstid eller den nåede kernetemperatur
vises skiftevis med det aktuelle tilberednings‐
trin ved alle tilberedningstrin. C-Dial lyser rødt.

Trin 3

Tilberedning tilberedningstrin 2
Tilberedningsprocessen fortsætter med tilbe‐
redningstrin 2. C-Dial lyser rødt.

Trin 4

Tilberedning tilberedningstrin 3
Tilberedningen fortsætter med tilberednings‐
trin 3. C-Dial lyser rødt.

Trin 5

Tilberedningens slutning nået
Når tilberedningens slutning er nået, blinker
C-Dial grønt.

Anmodning om udtagning
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
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Rengøring med easyDial

Formålet med dette kapitel
I dette kapitel finder du trinvise anvisninger og rengøringsforløbene til de vigtigste arbejder ved rengø‐
ringen med easyDial.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
45
49

Anvisningerne
Rengøringsforløbene

Betjeningsvejledning
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6.1 Anvisningerne
Formål med dette afsnit
I dette kapitel gives trinvise anvisninger til de vigtigste arbejder inden arbejdet og under rengøringen.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Side
46
47
47
48

Hent rengøringsprofil
Start rengøringsproces
Rengøringsforløbet standses
Forlad rengøringen
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6.1.1

Hent rengøringsprofil

Rengøringsprofiler til rådighed
Rengøringsprofil Cleaning assistent, halvautomatisk ovnrumsrengøring
Rengøringsprofil skylning med vand
Rengøringsprofiler ConvoClean
Rengøringstrin 1 til let tilsmudsning
Rengøringstrin 2 til middel tilsmudsning
Rengøringstrin 3 til kraftig tilsmudsning
Rengøringstrin 4 til meget kraftig tilsmudsning
Rengøringstrin 1 til let tilsmudsning med dampdesinfektion og tørring
Rengøringstrin 2 til middel tilsmudsning med dampdesinfektion og tørring
Rengøringstrin 3 til kraftig tilsmudsning med dampdesinfektion og tørring
Rengøringstrin 4 til meget kraftig tilsmudsning med dampdesinfektion og tørring
Hent rengøringsprofil
1.

Vælg knappen 'Rengøring'.

2.

Vælg den ønskede rengøringsprofil ved at dreje på
C-Dial.

Resultat: Rengøringsprofilen med rengøringsvarig‐
heden vises.
Yderligere trin:
Start tilberedningsprofil, fremgangsmåde se Side 47
Forlad rengøringen, fremgangsmåde se Side 48
Forstå tilberedningsforløb, fremgangsmåde se Side 49
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6.1.2

Start rengøringsproces

Forudsætninger
Inden du starter en rengøringsprofil, har du gjort dig fortrolig de anførte regler og advarsler vedrø‐
rende sikkert arbejde ved rengøringen i brugerhåndbogen, og du følger anvisningerne deri.
Du har hentet en ønsket rengøringsprofil.
C-Dial lyser grøn.
Start rengøringsproces
Tryk kort på C-Dial for at starte rengøringsproces‐
sen.

1.

Resultat: Rengøringsprofilen startes straks, og CDial lyser gult.
Yderligere trin:
Stands rengøringsprocessen, fremgangsmåde se Side 47
Rengør med rengøringsprofilen ved at gå frem som beskrevet i kapitlet Gå frem på følgende må‐
de ved rengøring i brugerhåndbogen

6.1.3

Rengøringsforløbet standses

Forudsætninger
Du har hentet en rengøringsprofil.
Du har startet rengøringsprofilen.
C-Dial lyser gult.
Rengøringsforløbet standses
Tryk på C-Dial for at standse rengøringsforløbet.

1.

Resultat: Rengøringsprocessen standses (kun mu‐
ligt, så længe der ikke er kommet rengøringsmiddel
ind). C-Dial lyser grøn.
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6.1.4

Forlad rengøringen

Forudsætninger
Du har valgt en rengøringsprofil.
Forlad rengøringen
Vælg knappen 'Rengøring'.

1.

Resultat: Rengøringen forlades.
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6.2 Rengøringsforløbene
Formål med dette afsnit
I dette afsnit finder du easyDial-forløbene i forbindelse med rengøringen.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Den halvautomatiske ovnrumsrengørings forløb
Forløbet af ovnrumsrengøringen uden rengøringsmiddel
Forløbet af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean
Forløbet af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean med enkeltdosering
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6.2.1

Den halvautomatiske ovnrumsrengørings forløb

Forudsætninger
Ovndøren er lukket.
Den halvautomatiske ovnrumsrengørings rengøringsprofil blev valgt.
Rengøringsprofilen blev startet.
Trinene i den halvautomatiske ovnrumsrengøring
Trin 1

Fjern levnedsmidler
Inden den halvautomatiske ovnrumsrengøring
begynder, skal alle levnedsmidler fjernes fra
ovnrummet. C-Dial lyser grøn.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
Trin 2

Fjern levnedsmidler
Mens det kontrolleres, om alle levnedsmidler
er fjernet, lyser statusindikatoren 'Luk ovndø‐
ren'. C-Dial lyser gult.

Trin 3

1. Rengøringsafsnit
Når ovndøren lukkes, begynder rengørings‐
processens 1. rengøringsafsnit (iblødningsæt‐
ningsfase). Rengøringens varighed vises. CDial lyser gult.

Trin 4

Anmodning om indsprøjtning af rengørings‐
middel
Når 1. rengøringstrin er afsluttet, lyder der et
signal, og statusindikatorerne 'Åbn ovndøren'
og 'Sprøjt rengøringsmiddel ind' lyser.
Indsprøjt rengøringsmiddel
Mens der sprøjtes rengøringsmiddel ind, lyser
statusindikatorerne 'Luk ovndøren' og 'Sprøjt
rengøringsmiddel ind'. C-Dial lyser gult.

Trin 5

Trin 6

2. Rengøringsafsnit
Når ovndøren lukkes, begynder 2. rengørings‐
afsnit (rengøringsfase). Den resterende ren‐
gøringstid vises. C-Dial lyser gult.
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Trin 7

Trin 8

Anmodning om at skylle med vand
Når 2. rengøringsafsnit er afsluttet, lyder der
et signal, og statusindikatorerne 'Åbn ovndø‐
ren' og 'Skyl med vand' lyser.
Skyl med vand
Mens der sprøjtes vand ind, lyser statusindi‐
katorerne 'Luk ovndøren' og 'Skyl med vand'.
C-Dial lyser gult.

Trin 9

3. Rengøringsafsnit
Når ovndøren lukkes, begynder 3. rengørings‐
afsnit. Den resterende rengøringstid vises. CDial lyser gult.

Trin 10

Afslutningen af rengøringen nået
Når rengøringens slutning er nået, blinker CDial grønt.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
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6.2.2

Forløbet af ovnrumsrengøringen uden rengøringsmiddel

Forudsætninger
Ovndøren er lukket.
Ovnrumsrengøringens rengøringsprofil uden rengøringsmiddel blev valgt.
Rengøringsprofilen blev startet.
Trinene i ovnrumsrengøringen uden rengøringsmiddel
Trin 1

Fjern levnedsmidler
Inden rengøringen af ovnrummet uden rengø‐
ringsmiddel begynder, skal alle levnedsmidler
fjernes fra ovnrummet. C-Dial lyser grøn.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
Trin 2

Fjern levnedsmidler
Mens det kontrolleres, om alle levnedsmidler
er fjernet, lyser statusindikatoren 'Luk ovndø‐
ren'. C-Dial lyser gult.

Trin 3

Rengøring
Når ovndøren lukkes, begynder rengøringen
af ovnrummet uden rengøringsmiddel umid‐
delbart. Den resterende rengøringsvarighed
vises. C-Dial lyser gult.

Trin 4

Afslutningen af rengøringen nået
Når rengøringens slutning er nået, blinker CDial grønt.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
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6.2.3

Forløbet af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean

Forudsætninger
Ovndøren er lukket.
Der blev valgt en rengøringsprofil i den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean.
Rengøringsprofilen blev startet.
Trinene i den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean
Trin 1

Fjern levnedsmidler
Inden den fuldautomatiske ovnrumsrengøring
ConvoCleanbegynder, skal alle levnedsmidler
fjernes fra ovnrummet. C-Dial lyser grøn.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
Trin 2

Fjern levnedsmidler
Mens det kontrolleres, om alle levnedsmidler
er fjernet, lyser statusindikatoren 'Luk ovndø‐
ren'. C-Dial lyser gult.

Trin 3

Rengøring
Når ovndøren lukkes, begynder den fuldauto‐
matiske ovnrumsrengøring ConvoClean umid‐
delbart. Den resterende rengøringstid vises.
C-Dial lyser gult.

Trin 4

Afslutningen af rengøringen nået
Når rengøringens slutning er nået, blinker CDial grønt.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
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6.2.4

Forløbet af den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean med
enkeltdosering

Forudsætninger
Ovndøren er lukket.
Der blev valgt en rengøringsprofil i den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean.
Rengøringsprofilen blev startet.
Trinene i den fuldautomatiske ovnrumsrengøring ConvoClean
Trin 1

Fjern levnedsmidler
Inden den fuldautomatiske ovnrumsrengøring
ConvoClean med enkeltdosering begynder,
skal alle levnedsmidler fjernes fra ovnrummet.
C-Dial lyser grøn.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
Trin 2

Fjern levnedsmidler
Mens det kontrolleres, om alle levnedsmidler
er fjernet, lyser statusindikatoren 'Luk ovndø‐
ren'. C-Dial lyser gult.

Trin 3

1. Rengøringsafsnit
Når ovndøren lukkes, startes 1. rengøringsaf‐
snit (iblødsætningsfase) i den fuldautomatiske
ovnrumsrengøring ConvoClean med enkeltdo‐
sering. Den resterende rengøringstid vises. CDial lyser gult.

Trin 4

Anmodning om opfyldning af rengøringsmid‐
del
Når 1. rengøringstrin er afsluttet, lyder der et
signal, og statusindikatorerne 'Åbn ovndøren'
og 'Der mangler rengøringsmiddel' lyser.
Påfyld rengøringsmiddel
Mens der sprøjtes rengøringsmiddel ind, lyser
statusindikatorerne 'Luk ovndøren' og'Der
mangler rengøringsmiddel'. Antallet af nød‐
vendige flasker vises. C-Dial lyser gult.

Trin 5
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Trin 6

2. Rengøringsafsnit
Når ovndøren lukkes, begynder 2. rengørings‐
afsnit (rengøringsfase) i den fuldautomatiske
ovnrumsrengøring ConvoClean med enkeltdo‐
sering. Den resterende rengøringstid vises. CDial lyser gult.

Trin 7

Anmodning om opfyldning af afspændings‐
middel
Når 2. rengøringstrin er afsluttet, lyder der et
signal, og statusindikatorerne 'Åbn ovndøren'
og 'Der mangler afspændingsmiddel' lyser.
Fyld afspændingsmiddel på
Mens der fyldes afspændingsmiddel på, lyser
statusindikatorerne 'Luk ovndøren' og'Der
mangler afspændingsmiddel'. Antallet af nød‐
vendige flasker vises. C-Dial lyser gult.

Trin 8

Trin 9

3. Rengøringsafsnit
Når ovndøren lukkes, begynder 3. rengørings‐
afsnit (rengøringsfase) i den fuldautomatiske
ovnrumsrengøring ConvoClean med enkeltdo‐
sering. Den resterende rengøringstid vises. CDial lyser gult.

Trin 10

Afslutningen af rengøringen nået
Når rengøringens slutning er nået, blinker CDial grønt.

Anmodning om at åbne ovndøren
Der lyder et signal, og statusindikatoren 'Åbn
ovndøren' lyser.
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Udfør indstillinger i easyDial

Formålet med dette kapitel
I dette kapitel gives trinvise anvisninger til de vigtigste arbejder med indstillingerne i easyDial.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Indstilling af visning af dato, klokkeslæt og temperatur
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7 Udfør indstillinger i easyDial

7.1 Indstilling af visning af dato, klokkeslæt og temperatur
Indstilling af dato, klokkeslæt, temperaturvisning og lydstyrke
1.

Hold C-Dial inde, indtil der i displayet vises 'AdJ' og
'd' for dag.

2.

Vælg dag ved at dreje på C-Dial.

3.

Tryk kort på C-Dial for at indstille måneden.

4.

Vælg måned ved at dreje på C-Dial.

5.

Tryk kort på C-Dial for at indstille året.

6.

Vælg det ønskede år ved at dreje på C-Dial.

7.

Tryk kort på C-Dial for at indstille timer.

8.

Vælg den ønskede time ved at dreje på C-Dial.

9.

Tryk kort på C-Dial for at indstille minutter.

10

Vælg de ønskede minutter ved at dreje på C-Dial.

11.

Tryk kort på C-Dial for at indstille temperaturvisnin‐
gen.

12.

Vælg den ønskede temperaturvisning i °C ved at
dreje på C-Dial.

13.

Tryk kort på C-Dial for at indstille signalets lydstyr‐
ke.

14.

Vælg den ønskede lydstyrke fra 5 til 100 ved at
dreje på C-Dial.

15.

Tryk kort på C-Dial for at forlade 'Settings (Indstil‐
linger)'.

Resultat: 'Settings (Indstillinger)' gemmes.
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Import/eksport af data

Formålet med dette kapitel
I dette afsnit gives trinvise anvisninger og forløbene til de vigtigste arbejder ved import eller eksport af
data.
Indhold
Dette kapitel indeholder følgende temaer:
Side
59
62

Anvisningerne
Forløb af import-/eksportfunktionerne
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8.1 Anvisningerne
Formål med dette afsnit
I dette afsnit gives trinvise anvisninger til de vigtigste arbejder ved import eller eksport af data.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Side
60
61

Hentning og start af import-/eksportfunktioner
Forlad import-/eksportfunktionerne
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8.1.1

Hentning og start af import-/eksportfunktioner

Import- og eksportfunktioner
Eksport af HACCP-data
Import af en kogebog
Eksport af en kogebog
Import af en rengøringsprofil til rengøring med enkeltdosering
Import af en rengøringsprofil til rengøring med beholdere
Udførelse af en softwareopdatering

Forudsætninger
USB-nøglen er sat i.
Statusindikatoren 'USB-nøgle sat i' lyser.
C-Dial lyser blåt.
Hentning og start af import-/eksportfunktioner
1.

Vælg knappen 'Kogebog'.

2.

Vælg en af import- eller eksportfunktionerne ved at
dreje på C-Dial, f.eks. 'Pro In'.

3.

Start den valgte import- eller eksportfunktion ved at
trykke på C-Dial, f.eks. 'Pro In'.
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8.1.2

Forlad import-/eksportfunktionerne

Forudsætninger
USB-nøglen er sat i.
Import-/eksportfunktionerne blev hentet.
C-Dial lyser blåt.
Forlad import-/eksportfunktionerne
Vælg knappen 'Kogebog' for at forlade import- eller
eksportfunktionerne.

1.

Resultat: Du kan nu tage USB-nøglen ud. C-Dial ly‐
ser grøn.
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8.2 Forløb af import-/eksportfunktionerne
Formål med dette afsnit
I dette afsnit finder du easyDial-forløbene under import eller eksport af data.
Indhold
Dette afsnit indeholder følgende temaer:
Side
63
64

Eksport af HACCP-data
Import eller eksport af en kogebog
Import af en rengøringsprofil

65
66

Import af en softwareopdatering
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8.2.1

Eksport af HACCP-data

Forudsætninger
USB-nøglen er sat i.
Funktionen blev hentet og startet.
Trinene i eksporten af HACCP-data
Trin 1

HACCP-data eksporteres
Ovnen starter med eksporten af HACCP-data‐
ene på USB-nøglen. C-Dial blinker blåt.

Samtidig blinker statusindikatoren 'USB-nøgle
sat i'.
Trin 2

Overførsel af data afsluttet
Dataoverførslen er afsluttet, når C-Dial holder
op med at blinke og lyser blåt konstant.

Samtidig holder statusindikatoren ´USB-nøgle
sat i' op med at blinke og lyser igen konstant.
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8.2.2

Import eller eksport af en kogebog

Forudsætninger
USB-nøglen er sat i.
Import- eller eksportfunktionen blev hentet og startet.
Trinene i import eller eksport af en kogebog
Trin 1

Kogebogens data importeres eller eksporteres
Ovnen starter med importen eller eksporten af
dataene. C-Dial blinker blåt.

Samtidig blinker statusindikatoren 'USB-nøgle
sat i'.
Trin 2

Overførsel af data afsluttet
Dataoverførslen er afsluttet, når C-Dial holder
op med at blinke og lyser blåt konstant.

Samtidig holder statusindikatoren ´USB-nøgle
sat i' op med at blinke og lyser igen konstant.
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8.2.3

Import af en rengøringsprofil

Forudsætninger
USB-nøglen er sat i.
Importfunktionen blev hentet og startet.
Trinene i importen af en rengøringsprofil
Trin 1

Rengøringsprofilens data importeres
Ovnen starter med importen af dataene for
den valgte rengøringsprofil. C-Dial blinker
blåt.

Samtidig blinker statusindikatoren 'USB-nøgle
sat i'.
Trin 2

Overførsel af data afsluttet
Dataoverførslen er afsluttet, når C-Dial holder
op med at blinke og lyser blåt konstant.

Samtidig holder statusindikatoren ´USB-nøgle
sat i' op med at blinke og lyser igen konstant.
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8.2.4

Import af en softwareopdatering

Forudsætninger
USB-nøglen er sat i.
Opdateringsfunktionen blev hentet og startet.
Trinene i en softwareopdatering
Trin 1

Der udføres softwareopdatering
Ovnen starter med softwareopdateringen og
importerer dataene fra USB-nøglen. Impor‐
tens status vises. C-Dial blinker blåt.

Samtidig blinker statusindikatoren 'USB-nøgle
sat i'.
Trin 2

Overførsel af data afsluttet
Dataoverførslen er afsluttet, når C-Dial holder
op med at blinke og lyser blåt konstant.

Samtidig holder statusindikatoren ´USB-nøgle
sat i' op med at blinke og lyser igen konstant.
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Trin 3

easyDial startes igen
Ovnen genstarter automatisk easyDial. Alle
statusindikatorer og C-Dial er slukkede.

Trin 4

Softwareopdatering afsluttet
Ovnen starter med visning af driftstilstandene
og ikke længere med import/eksport af data.
Statusindikatoren 'USB-nøgle sat i' lyser. CDial lyser grøn.
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