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1

Allmänt

Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns information om hanteringen av denna manual
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
6
7
8

Kunddokumentationens struktur
Säkerhetsinformation som måste läsas
Om denna driftsmanual
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1 Allmänt

1.1 Kunddokumentationens struktur
Delar av kunddokumentationen
Hetluftsugnens kunddokumentation består av följande:
Installationsmanual
Driftsmanual
Driftsanvisning easyDial (denna manual)
Installationsmanualens teman
Installationsmanualen är avsedd för utbildad personal se Personalkrav i installationsmanualen.
Den innehåller följande teman:
Struktur och funktion: beskriver relevanta delar för installation av kombiugnen
Säkerhet: beskriver alla faror och lämpliga motåtgärder vid installationsarbeten
Transport: innehåller nödvändig information om transport av kombiugnen
Uppställning: listar och beskriver kombiugnens uppställningsvarianter
Installation: beskriver alla nödvändiga försörjningsanslutningar
Idrifttagning: beskriver kombiugnens första användning
Urdrifttagning: beskriver nödvändiga arbeten vid slutet av kombiugnens användning
Tekniska data, måttritningar och anslutningspositioner: innehåller all nödvändig teknik information
för kombiugnen
Checklistor: innehåller kontrollistor för kombiugnens installation och garanti
Driftsmanualens teman
Driftsmanualen är avsedd för informerad personal och utbildad personal se Personalkrav i driftsma‐
nualen.
Den innehåller följande teman:
Struktur och funktion: beskriver relevanta delar för hantering av kombiugnen
Säkerhet: beskriver alla faror och lämpliga motåtgärder vid kombiugnens hantering
Tillagning: beskriver regler, arbetsförlopp, hanteringssteg och aggregathantering vid tillagning
Rengöring: listar och beskriver rengöringsmetoder, rengöringsmedel, arbetsförlopp, hanteringssteg
och aggregathantering vid rengöring
Underhåll: innehåller garantianvisningar, underhållsschema, information om störningar, fel och
nöddrift och arbetsförlopp, hanteringssteg och aggregathantering vid underhåll
Teman i driftsanvisningen
Driftsanvisningen är avsett för informerad personal och utbildad personal se Personalkrav i driftsma‐
nualen)
Denna manual innehåller följande teman:
Användargränssnittets struktur: förklarar kombiugnens användargränssnitt
Programhantering: innehåller anvisningar att mata in och öppna tillagningsprofiler, öppna rengör‐
ingsprofiler, starta tillagnings- och rengöringsförlopp, beskriver inställningar i Settings och import
och export av data
Vald tillagningsprofil: listar prövade tillagningsprofiler
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1.2 Säkerhetsinformation som måste läsas
Säkerhetsinformation i kunddokumentationen
Säkerhetsinformation för kombiugnen finns endast i installationshandboken och driftsmanualen.
I installationshandboken finns säkerhetsinformation gällande beskrivna arbeten för transport, uppställ‐
ning, installation, idrifttagning och urdrifttagning.
I driftsmanualen finns säkerhetsinformation gällande beskrivna arbeten för tillagning, rengöring och
underhållsarbeten.
Vad gäller säkerheten skall manualen alltid användas tillsammans med driftsmanualen eller installa‐
tionsmanualen. Vid arbeten utanför normal programhantering, skall säkerhetsinformationen i driftsma‐
nualen och installationsmanualen beaktas.
Delar i denna kunddokumentation som måste läsas
Innehållet i denna manual begränsas endast till beskrivningen av användargränssnittet. Anvisningarna
slutar alltid med starten av ett förlopp där varningsinstruktioner skall följas, t.ex. vid tillagning eller ren‐
göring. Anvisningar för genomförande av ett sådant förlopp finns i installationsmanualen eller i drifts‐
manualen.
För att garantera säkerheten måste alla personer som hanterar kombiugnen ha läst och förstått följan‐
de delar i kunddokumentationen innan alla arbeten påbörjas:
beroende på arbete som skall genomföras, kapitlet För din säkerheti installationsmanualen eller i
driftsmanualen
Avsnitten i installationsmanualen eller driftsmanualen som beskriver aktiviteter som skall genomfö‐
ras
Om man inte följer säkerhetsinformationen i installationsmanualen eller driftsmanualen, riskerar man
att förorsaka skador eller t.o.m dödsfall och materialskador.
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1.3 Om denna driftsmanual
Ändamål
Denna driftsmanual skall möjliggöra en överblick av easyDial och säker hantering och ger möjlighet att
omsätta grundläggande uppgifter med easyDial för personer som arbetar med kombiugnen.
Målgrupper
Målgruppens namn

Aktiviteter

Kock

Utför huvudsakligen organisatoriska aktiviteter som t.ex.:
Ange data i tillagningsprofiler
Förvalta tillagningsprofiler i kokboken
Skapa nya tillagningsprofiler
Göra inställningar för aggregatet
Importera resp. exportera data
Utför dessutom alla användaraktiviteter.
Utför korrekt hantering som t.ex.:
Välja och starta recept
Välja och starta rengöringsprofil

Användare

Driftsanvisningens struktur
Kapitel/avsnitt

Ändamål

Målgrupp

Allmänt

Förklarar hanteringen av denna driftsanvisning och gräns‐
snitt till driftsmanualen

Kock
Användare
Kock
Användare

Funktioner i easyDial
Struktur för easyDial
Tillagning med easyDial

Arbeta med kokbok
Rengör med easyDial

Innehåller en översikt av funktioner i easyDial
Innehåller vald tillagningsprofil som exempel
Beskriver strukturen och knappfälten i användargränssnittet
Innehåller anvisningar för hantering av easyDial vid till‐
agning
Innehåller en beskrivning av tillagningsförloppen i easy‐
Dial
Innehåller anvisningar för kokboken hantering och inställ‐
ning av tillagningsprofiler
Innehåller anvisningar för hantering av easyDial vid ren‐
göring
Innehåller en beskrivning av rengöringsförloppen i easy‐
Dial

Kock
Användare
Kock
Användare
Kock
Användare
Användare

Göra inställningar i ea‐
syDial

Innehåller anvisningar för inställning av Settings (inställning‐ Kock
ar)

Import/export av uppgif‐
ter

Innehåller anvisningar för import resp. export av uppgifter

Skrivsätt för decimaler
En decimalpunkt används alltid för internationell enhetlighet.
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2

Funktioner i easyDial

Kapitlets ändamål
easyDial är kombiugnens användargränssnitt.
Du kan snabbt skapa tillagningsprofiler med easyDial. Alla funktioner finns i samma nivå.
I detta kapitel finns en översikt av funktioner i easyDial och ett urval av tillgängliga tillagninsgprofiler.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
10
11

Funktioner i easyDial i översikt
Vadl tillagningsprofil
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2 Funktioner i easyDial

2.1 Funktioner i easyDial i översikt
Driftsläge för easyDial
Du kan arbeta med följande driftslägen med easyDial:
Ånga
Kombiånga
Hetluft
Regenerera
Du kan använda olika tillagningssätt tillsammans med tillagningsfunktionerna (ACS+ tilläggsfunktio‐
ner).
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Följande tabell ger en översikt över driftslägen och tillgängliga tillagningsprofiler (ACS+ tilläggsfunktio‐
ner).
'Ja' betyder att tillagningsfunktionen för detta driftsläge är tillgängligt.
'Nej' betyder att tillagningsfunktionen för detta driftsläge inte är tillgängligt.
Tillagningsfunktioner som inte är tillgängliga kan inte väljas när man matar in tillagningsprofiler.
Knapp

Tillagningsfunktion

Driftläge Ånga

Driftsläge Kom‐ Driftsläge Het‐
biånga
luft

Driftsläge Re‐
generera

Fläkthastighet

Ja

Ja

Ja

Ja

HumidityPro

Nej

Ja

Nej

Nej

Crisp&Tasty

Nej

Nej

Ja

Nej

BakePro

Nej

Nej

Ja

Nej

Tillagningsprofiler och kokbok
En tillagningsprofil är en kombination av tillagningsparametrar som t.ex. tillagningstemperatur och till‐
agningstid. Du kan skapa egna tillagningsprofiler och administrera upp till 99 tillagningsprofiler i kokbo‐
ken. Kokboken innehåller dessutom redan fördefinierade tillagningsprofiler.
Ugnsrengöring med easyDial
10 rengöringsprofiler finns tillgängliga för ugnsrengöring:
Rengöringsprofil halvautomatisk rengöring
Rengöringsprofil Spolning med vatten
Helautomatisk rengöring ConvoClean: 8 rengöringsprofiler för olika smutsgrad delvis inklusive
ångdesinficering och torkning kan väljas
Inställningar
Man kan ställa in datum och klockslag, temperaturenhet och signalens volym under Settings (inställ‐
ningar).
Import och exportfunktioner
Under import- resp. exportfunktionen kan man t.ex. importera eller exportera kokböcker och genomfö‐
ra programuppdateringar.
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2.2 Vadl tillagningsprofil
Olika tillagningsprofiler
Produkt

ACS+

Baguett, TK

170°C 15 min

Bakad potatis

180°C

Crème Caramel / Royal
Fiskpinnar
Jäsning, bakverk

-

-

1

93°C

-

80°C 35 min

-

-

210°C 12 min

-

5

35°C

3 min

-

Kycklingbröst, stekt

235°C

-

72°C

-

Morötter, färska

100°C

8 min

-

-
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3

Struktur för easyDial

Kapitlets ändamål
Hetluftsugnen hanteras via knappar (knappar) och en vridimpulsgivare, Convotherm-Dial (C-Dial). Alla
funktioner kan användas med dessa knappar och med C-Dial i displayen.
I detta kapitel visas användargränssnittet för easyDial med förklaringar om funktioner för tillgängliga
knappar och displayen samt funktionerna för C-Dial.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
13
14
15
16
17

Struktur för easyDial i överblick
Knapparnas datainmatning
Uppmaningsindikeringar
Programområde
C-Dials funktioner
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3.1 Struktur för easyDial i överblick
Urval driftsläge

Inmatning och indikering av tillagningstemperatur

Inmatning och indikering tillagningstid eller innertempera‐
tur

Urval tillagningsfunktioner (ACS+ tilläggsfunktioner)

Uppmaningsindikeringar

Programområde

C-Dial, styrenhet och statusindikering
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3.2 Knapparnas datainmatning
Driftläge Ånga
Indikeringen för knapparna lyser röd, när vald
Driftsläge Kombiånga
Driftsläge Hetluft
Driftsläge Regenerera à la Carte

Inmatning tillagningstemperatur
Indikering av tillagningstemperatur
lyser och visar inställd tillagningstempera‐
tur i °C
blinkar när inställningen kan göras (ca. 5
sekunder)
Inmatning tillagningstid
Indikering tillagningstid eller innertemperatur
lyser och visar inställt värde
blinkar när inställningen kan göras (ca. 5
sekunder)
Inmatning innertemperatur

Fläkthastighet, vald
Reglerar luftströmmens hastighet i ugnen i 5
nivåer:
från nivå 1 (minimal luftströmshastighet)
till nivå 5 (maximal luftströmshastighet)
HumidityPro
Reglrerar fuktigheten i ugnen i 5 nivåer:
från nivå 1 (minimal fuktighet)
till nivå 5 (maximal fuktighet)
Crisp&Tasty
Avfuktar ugnen i 5 nivåer:
från nivå 1 (minimal avfuktning)
till nivå 5 (maximal avfuktning)
BakePro
Bakfunktion med befuktning och automatiskt
reglerad stilleståndstid för fläkten i 5 nivåer:
från nivå 1 (minimal befuktning)
till nivå 5 (maximal befuktning)
Manuell befuktning (under tillagningen)
Tillför fuktighet som ånga eller spray i ugnen.

Driftsanvisning

14

3 Struktur för easyDial

3.3 Uppmaningsindikeringar
Brist glansdiskmedel
(endast vid helautomatisk ugnsrengöring)
Indikeringen blinkar röd när glansdiskmedel
måste fyllas på
Brist rengöringsmedel
(endast vid helautomatisk ugnsrengöring)
Indikeringen blinkar röd när rengöringsme‐
del måste fyllas på
Vattenbrist
Indikeringen blinkar röd när vattenförsörj‐
ningen är avbruten
Aggregatfel
Indikeringen blinkar röd när ett aggregatfel
föreligger,
genomför åtgärd, kontakta ev. servicetekniker
Öppna dörr
Indikeringen lyser gul när dörren skall öpp‐
nas
Stäng dörr
Indikeringen lyser gul när dörren skall
stängas
Spraya rengöringsmedel
(endast vid halvautomatisk ugnsrengöring)
Indikeringen lyser gul när rengöringsmedel
skall sprayas in i ugnen
Spola med vatten
(endast vid halvautomatisk ugnsrengöring)
Indikeringen lyser gul när ugnen skall spo‐
las med vatten
USB-minne anslutet
Indikeringen lyser gul när USB-minne är
anslutet och upptäckt
Indikeringen blinkar gul när data överförs
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3.4 Programområde
Kokbok
Förvaltning av upp till 99 tillagningsprofiler
Kokbok med anslutet USB-minne
Import-/export-funktioner
Rengöra
Rengöringsprofiler för ugnsrengöring
Displayprogram
Indikering av:
aktuell ugnstemperatur resp. innertempera‐
tur
Förvärmningstemperatur resp. Cool-Downtemperatur
aktuell tillagningstid under tillagningen
Programplats för tillagningsprofiler i kokbo‐
ken
Rengöringsprofiler
Inställningar
Import-/export-funktioner
Felkoder
Förvärmning
Förvärmer ugnen
Indikeringen blinkar när'Förvärmning' är
praktisk
Indikeringen lyser när 'Förvärmning' ge‐
nomförs
Cool-Down
Svalnar ugnen snabbt
Indikeringen blinkar när 'Cool-Down' är
praktisk
Indikeringen lyser när 'Cool-Down' genom‐
förs
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3.5 C-Dials funktioner
Vrida C-Dial
Välja inställningar
Tryck C-Dial kort
Bekräfta inställningar
Starta resp. avsluta processer
Håll C-Dial intryckt
Göra inställningar
C-Dial grön
Lyser när aggregatet är driftsklart eller en
process avslutad
Lyser när en programplats i kokboken är
upptagen
Blinkar när användaren skall vidta åtgärd
C-Dial gul
Lyser när användaren skall vänta, t.ex. un‐
der rengöringsförloppet och förvärmning el‐
ler Cool-Down
Lyser när dörren är öppen
Lyser när en programplats i kokboken är le‐
dig
Blinkar när användaren skall vara försiktig
C-Dial röd
Lyser vid ugnsdrift
C-Dial blå
Lyser blå när USB-minne är anslutet och
kokbok vald
Blinkar när data överförs
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4

Tillagning med easyDial

Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns steg-för-steg-anvisningar och tillagningsförloppen för viktiga aktiviteter vid tillag‐
ning med easyDial.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
19
29

Anvisningar
Tillagningsförloppen
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4.1 Anvisningar
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns steg-för-steg-anvisningar för viktiga aktiviteter vid inmatning och under tillagningen.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Ange tillagningsprofil med ånga
Ange tillagningsprofil med kombiånga
Ange tillagningsprofil med hetluft
Ange tillagningsprofil via Regenerera
Ange tillagningsprofil med innertemperaturmätning
Förvärmning resp. välj Cool-Down
Starta tillagning
Stoppa tillagningen
Ändra uppgifter under tillagningen
Manuell befuktning under tillagningen

Driftsanvisning

19

Sida
20
21
22
24
25
26
27
27
28
28

4 Tillagning med easyDial

4.1.1

Ange tillagningsprofil med ånga

Användningsområde
Driftläge Ånga passar för följande tillagningar:
Tillagning
Pochera

Ångkoka
Konservera

Blanchera

Temperaturområde
Driftläge Ånga arbetar inom temperaturområdet 30°C till 130°C.
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Fläkthastighet i 5 nivåer
Ange tillagningsprofil
1.

Välj driftsläge 'Ånga'.

2.

Välj knapp 'Tillagningstemperatur'.

3.

Ställ in önskad tillagningstemperatur genom att vri‐
da C-Dial.

4.

Välj knappen 'Tillagningstid'.

5.

Ställ in önskad tillagningstid genom att vrida C-Dial.

6.

Välj önskad nivå för 'Fläkthastighet'.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Förvärm resp. svalna ugnen efter uppmaning, tillvägagångssätt se Sida 26
Starta tillagning, tillvägagångssätt se Sida 27
Förstå tillagningsförlopp, se Sida 29
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4.1.2

Ange tillagningsprofil med kombiånga

Användningsområde
Kombiånga är en kombination av hetluft och ånga. 'Kombiånga' är hetluftsugnens driftsläge där livs‐
medel tillagas med kombiånga. Driftsläge Kombiånga är lämpligt för följande tillagning:
Steka

Baka

Steka

Temperaturområde
Driftläge Kombiånga arbetar inom temperaturområdet 30°C till 250°C.
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Fläkthastighet i 5 nivåer
HumidityPro i 5 nivåer eller automatisk reglering
Ange tillagningsprofil
1.

Välj driftsläge 'Kombiånga'.

2.

Välj knapp 'Tillagningstemperatur'.

3.

Ställ in önskad tillagningstemperatur genom att vri‐
da C-Dial.

4.

Välj knappen 'Tillagningstid'.

5.

Ställ in önskad tillagningstid genom att vrida C-Dial.

6.

Välj önskad nivå för 'Fläkthastighet'.

7.

Välj önskad nivå för 'HumidityPro'.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Förvärm resp. svalna ugnen efter uppmaning, tillvägagångssätt se Sida 26
Starta tillagning, tillvägagångssätt se Sida 27
Förstå tillagningsförlopp, se Sida 29
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4.1.3

Ange tillagningsprofil med hetluft

Användningsområde
'Hetluft' är hetluftsugnens driftsläge där livsmedel tillagas med torr värme. Driftsläge 'Hetluft' är lämp‐
ligt för följande tillagning:
Steka
Grilla

Baka
Halsta

Gratinera

Temperaturområde
Driftläge Hetluft arbetar inom temperaturområdet 30°C till 250°C.
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Fläkthastighet i 5 nivåer
Crisp&Tasty i 5 nivåer
BakePro i 5 nivåer
Ange tillagningsprofil
1.

Välj driftsläge 'Hetluft'.

2.

Välj knapp 'Tillagningstemperatur'.

3.

Ställ in önskad tillagningstemperatur genom att vri‐
da C-Dial.

4.

Välj knappen 'Tillagningstid'.

5.

Ställ in önskad tillagningstid genom att vrida C-Dial.

6.

Välj önskad nivå för 'Fläkthastighet'.

7.

Välj önskad nivå för 'Crisp&Tasty'.

8.

Välj önskad nivå för 'BakePro'.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
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Ytterligare steg:
Förvärm resp. svalna ugnen efter uppmaning, tillvägagångssätt se Sida 26
Starta tillagning, tillvägagångssätt se Sida 27
Förstå tillagningsförlopp, se Sida 29

Driftsanvisning
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4.1.4

Ange tillagningsprofil via Regenerera

Användningsområde
'Regenerera' är hetluftsugnens driftsläge där förtillagade livsmedel färdigtillagas för servering. Rege‐
nerera är lämplig för nästan alla rätter. Rätterna förbereds i behållare eller på bakplåtar.
Temperaturområde
Regenerera arbetar inom temperaturområdet 120°C till 160°C.
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Fläkthastighet i 5 nivåer
Ange tillagningsprofil
1.

Välj driftsläge 'Regenerera'.

2.

Välj knapp 'Tillagningstemperatur'.

3.

Ställ in önskad tillagningstemperatur genom att vri‐
da C-Dial.

4.

Välj knappen 'Tillagningstid'.

5.

Ställ in önskad tillagningstid genom att vrida C-Dial.

6.

Välj önskad nivå för 'Fläkthastighet'.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Förvärm resp. svalna ugnen efter uppmaning, tillvägagångssätt se Sida 26
Starta tillagning, tillvägagångssätt se Sida 27
Förstå tillagningsförlopp, se Sida 29

Driftsanvisning
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4.1.5

Ange tillagningsprofil med innertemperaturmätning

Användningsområde
Vid innertemperaturmätning styrs tillagningen via produktens innertemperatur, inte via tiden. Innertem‐
peraturmätningen kan användas tillsammans med alla driftslägen.
Innertemperaturmätning rekommenderas speciellt för tillagning under längre tid samt punkttillagning
(medium, rare osv.).
Temperaturområde
Innertemperaturmätning arbetar inom temperaturområdet 20°C till 99°C.
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Beroende på valt driftsläge se även Tillgängliga tillagningsfunktioner på Sida 9.
Ange tillagningsprofil
1.

Välj önskat driftsläge, t.ex. 'Hetluft'.

2.

Välj knapp 'Tillagningstemperatur'.

3.

Ställ in önskad tillagningstemperatur genom att vri‐
da C-Dial.

4.

Välj knappen 'Innertemperatur'.

5.

Ställ in önskad innertemperatur genom att vrida CDial.

6.

Välj knappen för önskad tillagningfunktion för att
ställa in nivån, t.ex. 'Fläkthastighet'.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Förvärm resp. svalna ugnen efter uppmaning, tillvägagångssätt se Sida 26
Starta tillagning, tillvägagångssätt se Sida 27
Förstå tillagningsförlopp, se Sida 29

Driftsanvisning
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4.1.6

Förvärmning resp. välj Cool-Down

Förutsättningar
Du kan angivit en ny tillagningsprofil eller öppnat från kokboken.
Du uppmanas att förvärma resp. svalna ugnen före tillagningen.
Välja förvärmning
Välj knappen 'Förvärmning' för att förvärma ugnen
efter uppmaning.

1.

Resultat: Ugnen förvärms.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se Sida 27
Förstå nivåer i tillagningsförloppet, se Sida 30
Välja Cool-Down
Välj knappen 'Förvärmning' för att förvärma ugnen
efter uppmaning.

1.

Resultat: Ugnen svalnar.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se Sida 27
Förstå nivåer i tillagningsförloppet, se Sida 32

Driftsanvisning

26

4 Tillagning med easyDial

4.1.7

Starta tillagning

Förutsättningar
Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker hantering av ag‐
gregatet i driftsmanualen innan tillagningen startas och följa anvisningarna.
Du kan angivit en ny tillagningsprofil.
Du har förvärmt resp. svalnat ugnen efter motsvarande uppmaning.
C-Dial lyser grön.
Starta tillagning
Tryck kort på C-Dial för att starta tillagningen.

1.

Resultat: Tillagningen startar och C-Dial lyser röd.
Ytterligare steg:
Stoppa tillagningen, tillvägagångssätt se Sida 27
Ändra tillagningsuppgifter, tillvägagångssätt se på sidan 28
Tillaga med tillagningsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel 'Gör enligt följande vid tillagning' i
driftsmanualen

4.1.8

Stoppa tillagningen

Förutsättningar
Du har startat tillagningen.
C-Dial lyser röd.
Stoppa tillagningen
Tryck kort på C-Dial för att stoppa tillagningen.

1.

Resultat: Tillagningen stoppar och C-Dial lyser
grön.

Driftsanvisning
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4.1.9

Ändra uppgifter under tillagningen

Förutsättningar
Du har startat tillagningen.
Ändra uppgifter under tillagningen
1.

Välj knappen 'Tillagningstemperatur' för att ändra
tillagningstemperatur.

2.

Ställ in önskad tillagningstemperatur genom att vri‐
da C-Dial.

3.

Välj knappen 'Tillagningstid' för att ändra tillag‐
ningstid.

4.

Ställ in önskad tillagningstid genom att vrida C-Dial.

5.

Välj knappen för önskad tillagningfunktion för att
ändra tillagningsfunktionens nivå, t.ex.
'Fläkthastighet'.

Resultat: Ändringarna överförs till tillagningen efter
ca. 5 sekunder.

4.1.10 Manuell befuktning under tillagningen
Förutsättningar
Du har angivit en ny tillagningsprofil med driftsläge 'Hetluft' eller öppnat från kokboken.
Du har startat tillagningen.
Manuell befuktning under tillagningen
Tryck knappen 'Manuell befuktning' så länge som
befuktningen skall pågå.

1.

Resultat: Livsmedlet befuktas.

Driftsanvisning
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4.2 Tillagningsförloppen
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns förloppen för easyDial under tillagningen.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Sida
30
32

Tillagningsförlopp med förvärmning
Tillagningsförlopp med Cool-Down

Driftsanvisning
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4.2.1

Tillagningsförlopp med förvärmning

Förutsättningar
Du kan angivit en ny tillagningsprofil eller öppnat från kokboken.
Ugnstemperaturen är för låg för vald tillagningsprofil.
Nivåerna i tillagningsförloppet
Nivå 1

Ugnstemperatur för låg
Aggregatet meddelar att ugnen skall förvär‐
mas manuellt genom att indikeringen
'Förvärmning' blinkar. C-Dial lyser grön.

Nivå 2

Förvärmning
Aggregatet värmer ugnen automatiskt till in‐
ställd tillagningstemperatur i tillagningsprofilen
när knappen 'Förvärmning' är vald. C-Dial ly‐
ser gul under förvärmningen.

Nivå 3

Tillagningstemperaturen hålls
C-Dial blinkar grön om tillagningstemperatu‐
ren är uppnådd. Tillagningstemperaturen
hålls.

Uppmaning att ladda
Samtidigt hörs en signal att ladda och uppma‐
ningsindikeringen 'Öppna dörr' lyser.
Nivå 4

Ladda
C-Dial lyser gul när ugnen laddas.

Nivå 5

Starta
C-Dial lyser grön när dörren stängs. Tillag‐
ningen startas genom att trycka C-Dial.

Nivå 6

Tillagning
Tillagningen börjar. Resterande tillagningstid
resp. uppnådd innertemperatur visas. C-Dial
lyser röd.

Driftsanvisning
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Nivå 7

Tillagningsslut uppnått
C-Dial blinkar grön om tillagningen är avslu‐
tad.

Uppmaning att tömma
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.

Driftsanvisning
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4.2.2

Tillagningsförlopp med Cool-Down

Förutsättningar
Du kan angivit en ny tillagningsprofil eller öppnat från kokboken.
Ugnstemperaturen är för hög för vald tillagningsprofil.
Nivåerna i tillagningsförloppet
Nivå 1

För hög ugnstemperatur
Aggregatet meddelar att ugnen skall svalnas
manuellt genom att indikeringen 'Cool-Down'
blinkar. C-Dial lyser grön.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt lyder uppmaningsindikeringen
'Öppna dörr' för att påskynda avsvalningen.
Nivå 2

Uppmaning att svalna
Indikeringen 'Cool-Down' blinkar fortfarande
när dörren är öppen. C-Dial lyser gul.

Nivå 3

Svalna
Aggregatet svalnar ugnen automatiskt till in‐
ställd tillagningstemperatur i tillagningsprofilen
med aktiv fläkt när knappen 'Cool-Down' är
vald. C-Dial lyser gul under svalningen.

Nivå 4

Ugnstemperatur uppnådd
Fläkten stannar om tillagningstemperaturen är
uppnådd. C-Dial blinkar grön.

Ladda
Samtidigt lyser uppmaningsindikeringen'Stäng
dörr' när ugnen laddas.
Nivå 5

Starta
C-Dial lyser grön när dörren stängs. Tillag‐
ningen startas genom att trycka C-Dial.

Nivå 6

Tillagning
Tillagningen börjar. Resterande tillagningstid
resp. uppnådd innertemperatur visas. C-Dial
lyser röd.

Driftsanvisning
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Nivå 7

Tillagningsslut uppnått
C-Dial blinkar grön om tillagningen är avslu‐
tad.

Uppmaning att tömma
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.

Driftsanvisning
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5

Arbeta med kokbok

Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns steg-för-steg-anvisningar och tillagningsförloppen för viktiga aktiviteter med kokbo‐
ken i easyDial.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
35
42

Anvisningar
Tillagningsförloppen

Driftsanvisning
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5.1 Anvisningar
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns steg-för-steg-anvisningar för viktiga aktiviteter med kokboken.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Sida
36
37
38
39
40
41

Öppna tillagningsprofil i kokboken
Starta tillagningsprofilen ur kokboken
Ange enkel tillagningsprofil i kokboken
Ange en tillagningsprofil i flera steg i kokboken
Radera tillagningsprofilen ur kokboken
Lämna kokboken

Driftsanvisning
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5.1.1

Öppna tillagningsprofil i kokboken

Kokboksfunktioner
Programplats P1 till P99 för tillagningsprofiler
Tillagningsprofil med ett tillagningssteg
Tillagningssteg 3 i en tillagningsprofil med flera steg, max. 9 tillagningssteg är möjligt
Förutsättningar
Tillagningsprofilen är sparad i kokboken.
Öppna tillagningsprofil i kokboken
1.

Välj knappen 'Kokbok'.

2.

Välj programplats för önskad tillagningsprofil ge‐
nom att vrida C-Dial.
C-Dial grön = upptagen programplats

Resultat: Tillagningsprofilen med uppgifter om till‐
agningssteg visas.
Ytterligare steg:
Förvärm resp. svalna ugnen efter uppmaning, tillvägagångssätt se Sida 26
Starta tillagningsprofilen ur kokboken, tillvägagångssätt se Sida 37
Radera tillagningsprofilen ur kokboken, tillvägagångsätt se Sida 40
Lämna kokboken, tillvägagångssätt se Sida 41
Förstå nivåer i tillagningsförloppet, se Sida 43

Driftsanvisning
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5.1.2

Starta tillagningsprofilen ur kokboken

Förutsättningar
Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker hantering av ag‐
gregatet i driftsmanualen innan tillagningsprofilen startas och följa anvisningarna.
Du har öppnat en tillagningsprofil i kokboken.
Du har förvärmt resp. svalnat ugnen efter uppmaning.
C-Dial lyser grön.
Starta tillagningsprofilen ur kokboken
Tryck kort på C-Dial för att starta tillagningen.

1.

Resultat: Tillagningen startar omedelbart och CDial lyser röd.
Ytterligare steg:
Stoppa tillagningen, tillvägagångssätt se Sida 27
Tillaga med tillagningsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel 'Gör enligt följande vid tillagning' i
driftsmanualen

Driftsanvisning
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5.1.3

Ange enkel tillagningsprofil i kokboken

Ange enkel tillagningsprofil i kokboken
1.

Välj knappen 'Kokbok'.

2.

Välj en ledig programplats för tillagningsprofilen ge‐
nom att vrida C-Dial.
C-Dial gul = ledig programplats
C-Dial grön = upptagen programplats

3.

Ange uppgifternar för tillagningsprofilen.

4.

Spara uppgifter med knappen 'Kokbok'.

5.

Avvisa inmatning av ytterligare tillagningssteg.
Eller om du vill mata in ytterligare ett tillagnings‐
steg, tillvägagångssätt seAnge en tillagningsprofil i
flera steg i kokboken Sida 39.

6.

Bekräfta med knappen 'Kokbok'.

7.

Välj knappen 'Kokbok' för att lämna kokboken.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Ange en tillagningsprofil i flera steg i kokboken, tillvägagångssätt se Sida 39
Öppna tillagningsprofil i kokboken, tillvägagångssätt se Sida 36
Driftsanvisning
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5.1.4

Ange en tillagningsprofil i flera steg i kokboken

Förutsättningar
Du befinner dig i kokboken och har valt en programplats.
Du har redan angivit de första tillagningsstegen i en tillagningsprofil och sparat den.
Ange en tillagningsprofil i flera steg i kokboken
1.

Ange uppgifter för tillagningssteg 2 i tillagningspro‐
filen.

2.

Spara uppgifter för tillagningssteg 2 med knappen
'Kokbok'.

3.

Avvisa inmatning av ytterligare tillagningssteg.
Eller ange uppgifter för ytterligare ett tillagnings‐
steg.

4.

Bekräfta med knappen 'Kokbok'.

5.

Välj knappen 'Kokbok' för att lämna kokboken.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Öppna tillagningsprofil i kokboken, tillvägagångssätt se Sida 36

Driftsanvisning
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5.1.5

Radera tillagningsprofilen ur kokboken

Kokboksfunktioner
Programplats P1 till P99 för tillagningsprofiler
Radera tillagningsprofil
Förutsättningar
Tillagningsprofilen är sparad i kokboken.
Radera tillagningsprofilen ur kokboken
1.

Välj knappen 'Kokbok'.

2.

Välj programplats för önskad tillagningsprofil ge‐
nom att vrida C-Dial.
C-Dial grön = upptagen programplats

3.

Håll knappen 'Kokbok' så länge tryckt tills displayen
visar 'del'.

4.

Bekräfta omedelbart med knappen 'Kokbok'.

Resultat: Tillagningsprofilen med uppgifter radera‐
des från programplatsen. C-Dial lyser gul.
Ytterligare steg:
Lämna kokboken, tillvägagångssätt se Sida 41

Driftsanvisning
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5.1.6

Lämna kokboken

Förutsättningar
Programplatsen för en tillagningsprofil är vald i kokboken.
Lämna kokboken
Välj knappen 'Kokbok'.

1.

Resultat: Kokboken lämnas.

Driftsanvisning
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5.2 Tillagningsförloppen
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns förloppen för easyDial under tillagningen med kokboken.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Tillagningsförlopp med en tillagningsprofil med flera steg

Driftsanvisning
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5.2.1

Tillagningsförlopp med en tillagningsprofil med flera steg

Förutsättningar
Du har öppnat en tillagningsprofil med flera steg från kokboken.
Ugnen är förvärmd resp. svalnad efter uppmaning.
Ugnen är laddad.
Nivåerna i tillagningsförloppet
Nivå 1

Starta
C-Dial lyser grön när dörren stängs. Tillag‐
ningen startas genom att trycka C-Dial.

Nivå 2

Tillagning tillagningssteg 1
Tillagningen börjar med tillagningssteg 1.
Resterande total tillagningstid resp. uppnådd
innertemperatur visas växelvis med aktuellt
tillagningssteg i alla tillagningssteg. C-Dial ly‐
ser röd.

Nivå 3

Tillagning tillagningssteg 2
Tillagningen fortsätter med tillagningssteg 2.
C-Dial lyser röd.

Nivå 4

Tillagning tillagningssteg 3
Tillagningen fortsätter med tillagningssteg 3.
C-Dial lyser röd.

Nivå 5

Tillagningsslut uppnått
C-Dial blinkar grön om tillagningen är avslu‐
tad.

Uppmaning att tömma
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.

Driftsanvisning
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Rengör med easyDial

Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns steg-för-steg-anvisningar och rengöringsförlopp för viktiga aktiviteter vid rengöring
med easyDial.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
45
49

Anvisningar
Rengöringsförloppen

Driftsanvisning
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6.1 Anvisningar
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns steg-för-steg-anvisningar för viktiga aktiviteter före drift och under rengöringen.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Sida
46
47
47
48

Öppna rengöringsprofil
Starta rengöringsförloppet
Stopp rengöringen
Lämna Rengöra

Driftsanvisning
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6.1.1

Öppna rengöringsprofil

Tillgängliga rengöringsprofiler
Rengöringsprofil Cleaning assistent, halvautomatisk ugnsrengöring
Rengöringsprofil Spolning med vatten
Rengöringsprofiler ConvoClean
Rengöringsnivå 1 för lätt smuts
Rengöringsnivå 2 för normal smuts
Rengöringsnivå 3 för stark smuts
Rengöringsnivå 4 för mycket stark smuts
Rengöringsnivå 1 för lätt smuts med ångdesinficering och torkning
Rengöringsnivå 2 för normal smuts med ångdesinficering och torkning
Rengöringsnivå 3 för stark smuts med ångdesinficering och torkning
Rengöringsnivå 4 för mycket stark smuts med ångdesinficering och torkning
Öppna rengöringsprofil
1.

Välj knappen 'Rengöra'.

2.

Välj önskad rengöringsprofil genom att vrida CDial.

Resultat: Rengöringsprofilen med rengöringstid vi‐
sas.
Ytterligare steg:
Starta rengöringsprofilen, tillvägagångssätt se Sida 47
Lämna rengöringen, tillvägagångssätt se Sida 48
Förstå rengöringsförlopp, se Sida 49
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6.1.2

Starta rengöringsförloppet

Förutsättningar
Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker rengöring av ag‐
gregatet i driftsmanualen innan rengöringsprofilen startas och följa anvisningarna.
Du har öppnat önskad rengöringsprofil.
C-Dial lyser grön.
Starta rengöringsförloppet
Tryck kort på C-Dial för att starta rengöringsförlop‐
pet.

1.

Resultat: Rengöringsprofilen startar omedelbart
och C-Dial lyser röd.
Ytterligare steg:
Stoppa rengöringsförloppet, tillvägagångssätt se Sida 47
Rengöra med rengöringsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel Gör enligt följande vid rengöring i
driftsmanualen

6.1.3

Stopp rengöringen

Förutsättningar
Du har öppnat en rengöringsprofil.
Du har startat rengöringsprofilen.
C-Dial lyser gul.
Stopp rengöringen
Tryck C-Dial för att stoppa rengöringen.

1.

Resultat: Rengöringsförloppet stoppas (men en‐
dast tills inget rengöringsmedel har tillsatts). C-Dial
lyser grön.
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6.1.4

Lämna Rengöra

Förutsättningar
Du har valt en rengöringsprofil.
Lämna Rengöra
Välj knappen 'Rengöra'.

1.

Resultat: Rengöra lämnas.

Driftsanvisning
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6.2 Rengöringsförloppen
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns förloppen för easyDial under rengöringen.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Förlopp för den halvautomatiska ugnsrengöringen
Förlopp för ugnsrengöring utan rengöringsmedel
Förlopp för den helautomatiska ugnsrengöringen ConvoClean
Förlopp för den helautomatiska ugnsrengöringen ConvoClean med separat dosering

Driftsanvisning
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6.2.1

Förlopp för den halvautomatiska ugnsrengöringen

Förutsättningar
Dörren är stängd.
Rengöringsprofilen för halvautomatisk ugnsrengöring är vald.
Rengöringsprofilen är startad.
Nivåer i den halvautomatiska ugnsrengöringen
Nivå 1

Ta bort livsmedel
Alla livsmedel måste tas bort ur ugnen innan
den halvautomatiska ugnsrengöringen påbör‐
jas. C-Dial lyser grön.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
Nivå 2

Ta bort livsmedel
Uppmaningsindikering 'Stäng dörr' lyser under
kontrollen om alla livsmedel är borttagna. CDial lyser gul.

Nivå 3

Rengöringsfas 1
Rengöringsförloppets rengöringsfas 1 (blöt‐
läggningsfas) börjar omedelbart när dörren
stängs. Rengöringstiden visas. C-Dial lyser
gul.

Nivå 4

Uppmaning att spraya rengöringsmedel
En signal hörs och uppmaningsindikeringen
'Öppna dörr' och 'Spraya rengöringsmedel' ly‐
ser när rengöringsfas 1 är avslutad.
Spraya rengöringsmedel
Uppmaningsindikeringen 'Stäng dörr' och
'Spraya rengöringsmedel' lyser när rengör‐
ingsmedel sprayas. C-Dial lyser gul.

Nivå 5

Nivå 6

Driftsanvisning

Rengöringsfas 2
Rengöringsfas 2 (rengöringsfas) börjar när
dörren stängs. Resterande rengöringstid vi‐
sas. C-Dial lyser gul.
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Nivå 7

Nivå 8

Uppmaning att spola med vatten
En signal hörs och uppmaningsindikeringen
'Öppna dörr' och 'Spola med vatten' lyser när
rengöringsfas 2 är avslutad.
Spola med vatten
Uppmaningsindikeringen 'Stäng dörr' och
'Spola med vatten' lyser när vatten spolas. CDial lyser gul.

Nivå 9

Rengöringsfas 3
Rengöringsfas 3 börjar när dörren stängs.
Resterande rengöringstid visas. C-Dial lyser
gul.

Nivå 10

Rengöringsslut uppnått
C-Dial blinkar grön om rengöringen är avslu‐
tad.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
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6.2.2

Förlopp för ugnsrengöring utan rengöringsmedel

Förutsättningar
Dörren är stängd.
Rengöringsprofilen för ugnsrengöring utan rengöringsmedel är vald.
Rengöringsprofilen är startad.
Nivåer för ugnsrengöring utan rengöringsmedel
Nivå 1

Ta bort livsmedel
Alla livsmedel måste tas bort ur ugnen innan
ugnsrengöringen utan rengöringsmedel på‐
börjas. C-Dial lyser grön.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
Nivå 2

Ta bort livsmedel
Uppmaningsindikering 'Stäng dörr' lyser under
kontrollen om alla livsmedel är borttagna. CDial lyser gul.

Nivå 3

Rengöra
Ugnsrengöring utan rengöringsmedel börjar
omedelbart när dörren stängs. Resterande
rengöringstid visas. C-Dial lyser gul.

Nivå 4

Rengöringsslut uppnått
C-Dial blinkar grön om rengöringen är avslu‐
tad.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
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6.2.3

Förlopp för den helautomatiska ugnsrengöringen ConvoClean

Förutsättningar
Dörren är stängd.
Rengöringsprofilen för helvautomatisk ugnsrengöring ConvoClean är vald.
Rengöringsprofilen är startad.
Nivåer i den helvautomatiska ugnsrengöringen ConvoClean
Nivå 1

Ta bort livsmedel
Alla livsmedel måste tas bort ur ugnen innan
den helautomatiska ugnsrengöringen Convo‐
Clean påbörjas. C-Dial lyser grön.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
Nivå 2

Ta bort livsmedel
Uppmaningsindikering 'Stäng dörr' lyser under
kontrollen om alla livsmedel är borttagna. CDial lyser gul.

Nivå 3

Rengöra
Den helautomatiska ugnsrengöringen Convo‐
Clean börjar omedelbart när dörren stängs.
Resterande rengöringstid visas. C-Dial lyser
gul.

Nivå 4

Rengöringsslut uppnått
C-Dial blinkar grön om rengöringen är avslu‐
tad.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
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6.2.4

Förlopp för den helautomatiska ugnsrengöringen ConvoClean med
separat dosering

Förutsättningar
Dörren är stängd.
Rengöringsprofilen för helvautomatisk ugnsrengöring ConvoClean är vald.
Rengöringsprofilen är startad.
Nivåer i den helvautomatiska ugnsrengöringen ConvoClean
Nivå 1

Ta bort livsmedel
Alla livsmedel måste tas bort ur ugnen innan
den helautomatiska ugnsrengöringen Convo‐
Clean med separat dosering påbörjas. C-Dial
lyser grön.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
Nivå 2

Ta bort livsmedel
Uppmaningsindikering 'Stäng dörr' lyser under
kontrollen om alla livsmedel är borttagna. CDial lyser gul.

Nivå 3

Rengöringsfas 1
Rengöringsfas 1 (blötläggningsfas) för den
helautomatiska ugnsrengöringen ConvoClean
med separat dosering börjar omedelbart när
dörren stängs. Resterande rengöringstid vi‐
sas. C-Dial lyser gul.

Nivå 4

Uppmaning att fylla på rengöringsmedel
En signal hörs och uppmaningsindikeringen
'Öppna dörr' och 'Brist rengöringsmedel' lyser
när rengöringsfas 1 är avslutad.
Fylla på rengöringsmedel
Uppmaningsindikeringen 'Stäng dörr' och
'Brist rengöringsmedel' lyser när rengörings‐
medel fylls på. Antal nödvändiga flaskor visas.
C-Dial lyser gul.

Nivå 5

Nivå 6
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Rengöringsfas 2
Rengöringsfas 2 (rengöringsfas) för den hel‐
automatiska ugnsrengöringen ConvoClean
med separat dosering börjar när dörren
stängs. Resterande rengöringstid visas. CDial lyser gul.
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Nivå 7

Nivå 8

Uppmaning att fylla på glansdiskmedel
En signal hörs och uppmaningsindikeringen
'Öppna dörr' och 'Brist glansdiskmedel' lyser
när rengöringsfas 2 är avslutad.
Fylla på glansdiskmedel
Uppmaningsindikeringen 'Stäng dörr' och
'Brist glansdiskmedel' lyser när glansdiskme‐
del fylls på. Antal nödvändiga flaskor visas. CDial lyser gul.

Nivå 9

Rengöringsfas 3
Rengöringsfas 3 (glansfas) för den helauto‐
matiska ugnsrengöringen ConvoClean med
separat dosering börjar när dörren stängs.
Resterande rengöringstid visas. C-Dial lyser
gul.

Nivå 10

Rengöringsslut uppnått
C-Dial blinkar grön om rengöringen är avslu‐
tad.

Uppmaning att öppna dörren
Samtidigt hörs en signal och uppmaningsindi‐
keringen 'Öppna dörr' lyser.
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7

Göra inställningar i easyDial

Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns steg-för-steg-anvisningar för viktiga aktiviteter med inställningar i easyDial.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Ställa in datum, klockslag och temperaturindikering
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7.1 Ställa in datum, klockslag och temperaturindikering
Ställa in datum, klockslag, temperaturindikering och volym
1.

Håll C-Dial så länge tryckt tills displayen visar 'AdJ'
och 'd' för att ställa in dag.

2.

Välj dag genom att vrida C-Dial.

3.

Tryck kort på C-Dial för att ställa in månad.

4.

Välj månad genom att vrida C-Dial.

5.

Tryck kort på C-Dial för att ställa in år.

6.

Välj år genom att vrida C-Dial.

7.

Tryck kort på C-Dial för att ställa in timma.

8.

Välj timma genom att vrida C-Dial.

9.

Tryck kort på C-Dial för att ställa in minuter.

10

Välj minuter genom att vrida C-Dial.

11.

Tryck kort på C-Dial för att ställa in temperaturindi‐
kering.

12.

Välj önskad temperaturindikering i °C genom att
vrida C-Dial.

13.

Tryck kort på C-Dial för att ställa in signalens vo‐
lym.

14.

Välj önskad volym från 5 till 100 genom att vrida CDial.

15.

Tryck kort på C-Dial lämna 'Settings'.

Resultat: Settings sparas.
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Import/export av uppgifter

Kapitlets ändamål
I detta avsnitt finns steg-för-steg-anvisningar och förloppen för viktiga aktiviteter vid import resp. export
av uppgifter.
Innehåll
Detta kapitel innehåller följande teman:
Sida
59
62

Anvisningar
Förlopp för import resp. exportfunktioner
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8.1 Anvisningar
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns steg-för-steg-anvisningar för viktiga aktiviteter vid import resp. export av uppgifter.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Sida
60
61

Öppna och starta import/exportfunktioner
Lämna import resp. exportfunktion
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8.1.1

Öppna och starta import/exportfunktioner

Import och exportfunktioner
Exportera HACCP-uppgifter
Importera en kokbok
Exportera en kokbok
Importera en rengöringsprofil för rengöring med separat dosering
Importera en rengöringsprofil för rengöring med kanister
Genomföra en programuppdatering

Förutsättningar
USB-minnet är anslutet.
Uppmaningsindikeringen 'USB-minne anslutet' lyser.
C-Dial lyser blå.
Öppna och starta import/exportfunktioner
1.

Välj knappen 'Kokbok'.

2.

Välj import resp. exportfunktion genom att vrida CDial, t.ex. 'Pro In'.

3.

Starta vald import resp. exportfunktiongenom att
trycka på C-Dial, t.ex. 'Pro In'.
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8.1.2

Lämna import resp. exportfunktion

Förutsättningar
USB-minnet är anslutet.
Import/exportfunktionerna är öppna.
C-Dial lyser blå.
Lämna import resp. exportfunktion
Välj knappen 'Kokbok' för att lämna import resp.
exportfunktion.

1.

Resultat: Du kan ta bort USB-minnet. C-Dial lyser
grön.
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8.2 Förlopp för import resp. exportfunktioner
Avsnittets ändamål
I detta avsnitt finns förloppen för easyDial under import resp. export av uppgifter.
Innehåll
Detta avsnitt innehåller följande teman:
Sida
63
64
65
66

Export av HACCP-uppgifter
Import resp. export av kokbok
Import av rengöringsprofil
Import av programuppdatering
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8.2.1

Export av HACCP-uppgifter

Förutsättningar
USB-minnet är anslutet.
Funktionen är öppen och startad.
Nivåer i export av HACCP-uppgifter
Nivå 1

HACCP-data exporteras
Aggregatet starta med export av HACCP-upp‐
gifter till USB-minnet. C-Dial blinkar blå.

Samtidigt blinkar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet'.
Nivå 2

Dataöverföring avslutad
Dataöverföringen är avslutad när C-Dial slutar
att blinka och lyser konstant blå.

Samtidigt slutar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet' att blinka och lyser kon‐
stant igen.
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8.2.2

Import resp. export av kokbok

Förutsättningar
USB-minnet är anslutet.
Import resp. exportfunktionen är öppnad och startad.
Nivåer i import resp. export av kokbok
Nivå 1

Uppgifter ur kokboken importeras resp. expor‐
teras
Aggregatet startar med import resp. export av
uppgifter. C-Dial blinkar blå.

Samtidigt blinkar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet'.
Nivå 2

Dataöverföring avslutad
Dataöverföringen är avslutad när C-Dial slutar
att blinka och lyser konstant blå.

Samtidigt slutar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet' att blinka och lyser kon‐
stant igen.
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8.2.3

Import av rengöringsprofil

Förutsättningar
USB-minnet är anslutet.
Importfunktionen är öppnad och startad.
Nivåer i import av rengöringsprofil
Nivå 1

Rengöringsprofilens uppgifter importeras
Aggregatet startar med import av uppgifter för
vald rengöringsprofil. C-Dial blinkar blå.

Samtidigt blinkar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet'.
Nivå 2

Dataöverföring avslutad
Dataöverföringen är avslutad när C-Dial slutar
att blinka och lyser konstant blå.

Samtidigt slutar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet' att blinka och lyser kon‐
stant igen.
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8.2.4

Import av programuppdatering

Förutsättningar
USB-minnet är anslutet.
En uppdateringsfunktion är öppnad och startad.
Nivåer i programuppdatering
Nivå 1

Programuppdatering genomförs
Aggregatet startar med programuppdatering‐
en och importerar uppgifter från USB-minnet.
Importens framsteg visas. C-Dial blinkar blå.

Samtidigt blinkar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet'.
Nivå 2

Dataöverföring avslutad
Dataöverföringen är avslutad när C-Dial slutar
att blinka och lyser konstant blå.

Samtidigt slutar uppmaningsindikeringen
'USB-minne anslutet' att blinka och lyser kon‐
stant igen.
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Nivå 3

easyDial startar om
Aggregatet startar om easyDial självständigt.
Alla uppmaningsindikeringar och C-Dial rade‐
ras.

Nivå 4

Programuppdatering avslutad
Aggregatet startar med indikering av driftsläge
och inte längre med import/export av uppgif‐
ter. Uppmaningsindikeringen 'USB-minne an‐
slutet' lyser. C-Dial lyser grön.
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