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1 Generelt

1

Generelt

Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet informerer vi deg om bruken av denne betjeningsveiledningen.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
6
7
8

Oppbygning av kundedokumentasjonen
Sikkerhetsinformasjonen som MÅ leses
Om denne betjeningsveiledningen
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1 Generelt

1.1 Oppbygning av kundedokumentasjonen
Deler av kundedokumentasjonen
Kundedokumentasjonen til kombi-dampovnen er bygget opp på følgende måte:
Installasjonshåndbok
Betjeningshåndbok
Betjeningsveiledning for easyDial (denne håndboken)
Emner i installasjonshåndboken
Installasjonshåndboken er beregnet på utdannet fagpersonale, se Krav til personalet i installasjons‐
håndboken.
Den inneholder følgende emner:
Oppbygning og funksjon: beskriver de av kombi-dampovnens deler som er relevante for installasjo‐
nen
Sikkerhet: beskriver alle farer og passende mottiltak i forbindelse med installasjonsaktivitetene
Transport: inneholder nødvendig informasjon om transport av kombi-dampovnen
Oppstilling: lister opp og beskriver oppstillingsvarianter for kombi-dampovnen
Installasjon: beskriver de nødvendige tilførselstilkoblingene
Idriftsetting: beskriver første gangs igangkjøring av kombi-dampovnen
Deinstallasjon: beskriver nødvendige aktiviteter på slutten av kombi-dampovnens livssyklus
Tekniske data, måltegninger og tilkoblingsposisjoner: inneholder all nødvendig teknisk informasjon
om kombi-dampovnen
Sjekklister: inneholder kontrollister for installasjon av og garanti for kombi-dampovnen
Emner i bruksanvisningen
Bruksanvisningen er beregnet på ansatte med opplæring og utdannet fagpersonale, se Krav til perso‐
nalet i bruksanvisningen.
Den inneholder følgende emner:
Oppbygning og funksjon: beskriver deler som er relevante for betjening av kombi-dampovnen
Sikkerhet: beskriver alle farer og passende mottiltak i forbindelse med betjening av kombi-dampov‐
nen
Mørning: beskriver regler, arbeidsgang, betjeningsskritt og håndtering av apparater ved mørning
Rengjøring: lister opp og beskriver rengjøringsprosedyrer, rengjøringsmidler, arbeidsgang, betje‐
ningsskritt og håndtering av apparater ved rengjøring
Vedlikehold: inneholder garantiinformasjon, vedlikeholdsplanen, informasjon om forstyrrelser, feil
og nøddrift, og arbeidsgang, betjeningsskritt og håndtering av apparater ved vedlikehold
Emner i betjeningsveiledningen
Betjeningsveiledningen er beregnet på ansatte med opplæring og utdannet fagpersonale, se Krav til
personalet i bruksanvisningen)
Betjeningsveiledningen inneholder følgende emner:
Oppbygning av brukergrensesnittet: forklaring av brukergrensesnittet til kombi-dampovnen
Betjening av programvaren: inneholder anvisninger for inntasting og opphenting av mørningsprofi‐
ler, opphenting av rengjøringsprofiler, starting av mørnings- og rengjøringsprosesser; beskriver inn‐
stillingene i Settings og import og eksport av data
Utvalgte mørningsprofiler: lister opp velprøvde mørningsprofiler
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1.2 Sikkerhetsinformasjonen som MÅ leses
Sikkerhetsinformasjonen i kundedokumentasjonen
Sikkerhetsinformasjon om kombi-dampovnen finnes bare i installasjonshåndboken og i bruksanvisnin‐
gen.
I installasjonshåndboken finner du sikkerhetsinformasjon om de aktivitetene som er beskrevet der, når
det gjelder transport, oppstilling, installasjon, igangkjøring og varig driftsstans.
I bruksanvisningen finner du sikkerhetsinformasjon om de aktivitetene som er beskrevet der, når det
gjelder mørning, rengjøring og vedlikeholdsarbeid.
Betjeningsveiledningen skal alltid ses i sammenheng med bruksanvisningen eller installasjonshåndbo‐
ken når det gjelder sikkerhetsinformasjon. For aktiviteter som går ut over den rene programvarebetje‐
ningen, må du ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen og installasjonshåndboken.
Deler av denne kundedokumentasjonen som MÅ leses
Innholdet i denne betjeningsveiledningen er utelukkende begrenset til en beskrivelse av hvordan bru‐
kergrensesnittet skal håndteres. Hver enkelt anvisning avsluttes med start av en sekvens, der det må
tas hensyn til varsler, som f.eks. mørning eller rengjøring. Anvisningen for gjennomføring av en slik
sekvens finner du i installasjonshåndboken eller i bruksanvisningen.
Av hensyn til sikkerheten må alle personer som bruker kombi-dampovnen ha lest og forstått følgende
deler av kundedokumentasjonen før arbeidsstart:
kapitlene For din egen sikkerhets skyld i installasjonshåndboken eller bruksanvisningen, avhengig
av hvilken arbeidsoperasjon som skal utføres
avsnittene i installasjonshåndboken eller bruksanvisningen som beskriver det arbeidet som skal
utføres
Hvis du ikke tar hensyn til informasjonen i installasjonshåndboken og bruksanvisningen, kan du få hel‐
seskader, miste livet og/eller ødelegge materielle verdier.
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1.3 Om denne betjeningsveiledningen
Formål
Denne betjeningsveiledningen skal gi alle som bruker kombi-dampovnen, en oversikt over easyDial og
betjeningen av den, og sette dem i stand til å utføre grunnleggende oppgaver med easyDial.
Målgrupper
Navn på målgruppen

Handlinger

Kokk

Utfører i det vesentlige organisatoriske oppgaver, som f.eks.:
Legge inn mørningsprofilen
Administrere mørningsprofiler i kokeboken
Utvikle nye mørningsprofiler
Foreta innstillinger av ovnen
Importere eller eksportere data
Utfører dessuten alle operatøroppgaver.
Foretar den konkrete betjeningen, som f.eks.:
Velge en mørningsprofil og starte den
Velge en rengjøringsprofil og starte den

Operatør

Oppbygning av betjeningsveiledningen
Kapittel/avsnitt

Formål

Målgruppe

Generelt

Forklarer arbeidet med denne betjeningsveiledningen og
grensesnittet til bruksanvisningen

Kokk
Operatør
Kokk
Operatør

Funksjonene til easyDial

Inneholder et overblikk over funksjonene til easyDial
Inneholder utvalgte mørningsprofiler som eksempler

Oppbygningen av easy‐
Dial

Beskriver oppbygningen og skjermknappene til brukergren‐
sesnittet

Mørning med easyDial

Inneholder anvisninger for betjening av easyDial ved
mørning
Inneholder en beskrivelse av mørningssekvensene i ea‐
syDial

Kokk
Operatør
Kokk
Operatør

Arbeide med kokeboken Inneholder anvisninger for betjening av kokeboken og opp‐
rettelse av mørningsprofiler
Rengjøring med easy‐
Dial

Kokk
Operatør
Inneholder anvisninger for betjening av easyDial ved ren‐ Operatør
gjøring
Inneholder en beskrivelse av rengjøringssekvensene i
easyDial

Foreta innstillinger i ea‐
syDial

Inneholder anvisninger for innstillingene i Settings

Kokk

Import/eksport av data

Inneholder anvisninger for import eller eksport av data

Kokk

Skrivemåte for desimaltall
Av hensyn til internasjonal enhetlighet brukes alltid desimalpunktum.
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2

Funksjonene til easyDial

Formålet med dette kapittelet
easyDial er brukergrensesnittet til kombi-dampovnen.
Med easyDial kan du selv raskt opprette mørningsprofiler. Du finner nesten alle nødvendige funksjo‐
ner på ett nivå.
I dette kapittelet gir vi deg et overblikk over funksjonene til easyDial og et utvalg tilgjengelige mør‐
ningsprofiler.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
10
11

Funksjonene til easyDial i korte trekk
Utvalgte mørningsprofiler
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2 Funksjonene til easyDial

2.1 Funksjonene til easyDial i korte trekk
Driftsmodusene til easyDial
Med easyDial kan du arbeide med følgende driftsmoduser:
Damp
Kombidamp
Varmluft
Regenerering
I forbindelse med mørningsfunksjonene (ACS+ tilleggsfunksjoner) kan du gjennomføre ulike mør‐
ningsprosesser.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Følgende tabell gir et overblikk over driftsmodusene og de tilgjengelige mørningsfunksjonene (ACS+
tilleggsfunksjoner).
«Ja» betyr at mørningsfunksjonen er tilgjengelig for denne driftsmodusen.
«Nei» betyr at mørningsfunksjonen ikke er tilgjengelig for denne driftsmodusen.
Mørningsfunksjoner som ikke er tilgjengelige, kan ikke velges ved inntasting av mørningsprofiler.
Knapp

Mørningsfunksjon

Driftsmodus
Damp

Driftsmodus
Kombidamp

Driftsmodus
Varmluft

Driftsmodus
Regenerering

Viftehastighet

Ja

Ja

Ja

Ja

HumidityPro

Nei

Ja

Nei

Nei

Crisp&Tasty

Nei

Nei

Ja

Nei

BakePro

Nei

Nei

Ja

Nei

Mørningsprofiler og kokebok
En mørningsprofil er en kombinasjon av mørningsparametere, som for eksempel mørningstemperatur
og mørningstid. Du kan opprette dine egne mørningsprofiler og administrere opptil 99 av dem i koke‐
boken. I kokeboken finner du dessuten forhåndsdefinerte mørningsprofiler.
Ovnsromrengjøring med easyDial
For rengjøring av ovnsrommet står det 10 rengjøringsprofiler til rådighet:
Rengjøringsprofil for halvautomatisk rengjøring
Rengjøringsprofil Spyling med vann
Helautomatisk rengjøring ConvoClean: Valg mellom 8 rengjøringsprofiler for ulike grader av til‐
smussing, delvis inkludert dampdesinfisering og tørking
Settings
Under Innstillinger kan du stille inn dato og klokkeslett, temperaturenheten og lydstyrken til signalto‐
nen.
Import- og eksportfunksjoner
Under import- eller eksportfunksjonene kan f.eks. kokebøker importeres eller eksporteres, og pro‐
gramvareoppdateringer gjennomføres.
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2.2 Utvalgte mørningsprofiler
Diverse mørningsprofiler
Produkt

ACS+

Baguette, TK

170 °C 15 min

Baked Potato

180°C

Crème Caramel / Royal

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

Fiskepinner

210°C 12 min

-

Gjæring, bakevarer

35 °C

3 min

-

Kyllingbryst, stekt

235°C

-

72 °C

-

Gulerøtter, ferske

100 °C

8 min

-

-
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3 Oppbygningen av easyDial

3

Oppbygningen av easyDial

Formålet med dette kapittelet
I kombi-dampovnen betjenes Convotherm-velgeren (C-Dial) ved hjelp av tastene (skjermknappene) og
en dreie-impulsgiver. Alle ovnens funksjoner kan velges direkte med disse skjermknappene og med
C-Dial via displayene.
I dette kapittelet får du stifte bekjentskap med brukergrensesnittet til easyDial, og vi forklarer deg de
tilgjengelige skjermknappene og displayene, og funksjonene til C-Dial.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
13
14
15
16
17

Oppbygningen av easyDial i korte trekk
Skjermknappene for datainnlegging
Oppfordringsindikatorer
Programområdet
Funksjonene til C-Dial

Betjeningsveiledning
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3.1 Oppbygningen av easyDial i korte trekk
Valg av driftsmodus

Innlegging og visning av mørningstemperatur

Innlegging og visning av mørningstid eller kjernetempe‐
ratur

Valg av mørningsfunksjoner (ACS+ tilleggsfunksjoner)

Oppfordringsindikatorer

Programområde

C-Dial, styringsenhet og statusindikator

Betjeningsveiledning
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3.2 Skjermknappene for datainnlegging
Driftsmodus Damp
Indikatoren over skjermknappen lyser rødt, når
den er valgt
Driftsmodus Kombidamp
Driftsmodus Varmluft
Driftsmodus Regenerering à la carte

Legge inn mørningstemperatur
Indikator for mørningstemperatur
lyser og viser innstilt mørningstemperatur i
°C
blinker så lenge innstillingen kan foretas
(ca. 5 sekunder)
Innlegging av mørningstid
Indikator for mørningstid eller kjernetemperatur
lyser og viser den innstilte verdien
blinker så lenge innstillingen kan foretas
(ca. 5 sekunder)
Innlegging av kjernetemperatur

Viftehastighet, valgt
Regulerer strømningshastigheten i ovnsrom‐
met i 5 trinn:
fra trinn 1 (laveste strømningshastighet)
til trinn 5 (høyeste strømningshastighet)
HumidityPro
Regulerer fuktigheten i mørningsrommet i 5
trinn:
fra trinn 1 (minimal fuktighet)
til trinn 5 (maksimal fuktighet)
Crisp&Tasty
Avfukter ovnsrommet i 5 trinn:
fra trinn 1 (minimal avfukting)
til trinn 5 (maksimal avfukting)
BakePro
Bakefunksjon med dampfunksjon og automa‐
tisk regulert viftestillstandstid i 5 trinn:
fra trinn 1 (minimal fukting)
til trinn 5 (maksimal fukting)
Manuell damping (under mørningsprosessen)
Leder fuktighet i form av damp eller sprøytetå‐
ke inn i ovnsrommet.

Betjeningsveiledning
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3.3 Oppfordringsindikatorer
Skyllemiddel mangler
(bare ved helautomatisk rengjøring av ovns‐
rommet)
Indikatoren blinker rødt når det må etterfyl‐
les skyllemiddel
Rengjøringsmiddel mangler
(bare ved helautomatisk rengjøring av ovns‐
rommet)
Indikatoren blinker rødt når det må etterfyl‐
les rengjøringsmiddel
Vannmangel
Indikatoren blinker rødt når vanntilførselen
er brutt
Ovnsfeil
Indikatoren blinker rødt når det er feil på ov‐
nen.
Utfør en handling eller tilkall ev. en servicetek‐
niker
Åpne ovnsdøren
Indikatoren lyser gult når ovnsdøren skal
åpnes
Lukke ovnsdøren
Indikatoren lyser gult når ovnsdøren skal
lukkes
Spray inn rengjøringsmiddel
(bare ved halvautomatisk rengjøring av ovns‐
rommet)
Indikatoren lyser gult når det skal sprayes
inn rengjøringsmiddel i ovnsrommet
Skyll ut med vann
(bare ved halvautomatisk rengjøring av ovns‐
rommet)
Indikatoren lyser gult når ovnsrommet skal
skylles ut med vann
USB-stick er plugget inn
Indikatoren lyser gult når USB-stick er plug‐
get inn og gjenkjent
Indikatoren blinker gult når data overføres
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3.4 Programområdet
Kokebok
Administrasjon av opptil 99 mørningsprofiler
Kokebok med innsatt USB-minnepinne
Import-/eksportfunksjoner
Rengjøre
Rengjøringsprofiler for rengjøring av ovnsrom‐
met
Display program
Visning av:
Aktuell ovnstemperatur eller kjernetempera‐
tur
Forvarmingstemperatur eller Cool-Downtemperatur
Aktuell mørningstid mens mørning pågår
Programplasser for mørningsprofiler i koke‐
boken
Rengjøringsprofiler
Settings
Import-/eksportfunksjoner
Feilkoder
Forvarming
Forvarmer ovnsrommet
Indikatoren blinker når Forvarming er nyttig
Indikatoren lyser når Forvarming utføres
Cool-Down
Avkjøler ovnsrommet fort
Indikatoren blinker når Cool-Down er nyttig
Indikatoren lyser når Cool-Down utføres

Betjeningsveiledning
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3.5 Funksjonene til C-Dial
Vri på C-Dial
Velg innstillinger
Trykk kort på C-Dial
Bekreft innstillinger
Start eller avslutt prosesser
Hold C-Dial trykket
Foreta innstillinger
C-Dial grønn
Lyser når ovnen er driftsklar eller en pro‐
sess er avsluttet
Lyser når en programplass i kokeboken er
opptatt
Blinker når brukeren skal være aktiv
C-Dial gul
Lyser når brukeren skal vente, f.eks. under
rengjøringsprosessen og ved forvarming el‐
ler Cool-Down
Lyser når ovnsdøren er åpen
Lyser når en programplass i kokeboken er
ledig
Blinker når brukeren skal være forsiktig
C-Dial rød
Lyser i mørningsdrift
C-Dial blå
Lyser når USB-stick er plugget inn og «ko‐
keboken» er valgt
Blinker når data overføres

Betjeningsveiledning
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4

Mørning med easyDial

Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet finner du skritt-for-skritt-anvisninger og mørningssekvensene for de vesentlige mør‐
ningsoperasjonene med easyDial.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
19
29

Anvisningene
Mørningsprosessens sekvenser

Betjeningsveiledning
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4.1 Anvisningene
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige operasjonene under inntasting
og mens mørning pågår.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Tilfør damp i mørningsprofilen
Legge inn en mørningsprofil med kombidamp
Legge inn mørningsprofil med varmluft
Legge inn mørningsprofil via regenerering
Legge inn mørningsprofil med kjernetemperaturmåling
Velge forvarming eller Cool-Down
Start mørningsprosessen
Stoppe mørningsprosessen
Endre data mens mørning pågår
Manuell dunsting under mørningsprosessen

Betjeningsveiledning
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Side
20
21
22
24
25
26
27
27
28
28

4 Mørning med easyDial

4.1.1

Tilfør damp i mørningsprofilen

Bruksområde
Driftsmodus Damp egner seg for følgende mørningsvarianter:
Tilberedning
Posjering

Damping
Sylting

Blansjering (rask forvelling)

Temperaturområde
Med mørningsprogrammet Damp arbeider du i området fra 30 °C til 130 °C.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Viftehastighet i 5 trinn
Legge inn mørningsprofilen
1.

Velg driftsmodus Damp.

2.

Velg knappen "Mørningstemperatur".

3.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstem‐
peratur.

4.

Velg knappen "Mørningstid".

5.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstid.

6.

Velg ønsket trinn for viftehastighet.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
Forvarm eller avkjøl ovnsrommet etter oppfordring, fremgangsmåte se Side 26
Start mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Forstå mørningssekvensene, se Side 29
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4.1.2

Legge inn en mørningsprofil med kombidamp

Bruksområde
Kombidamp er en kombinasjon av varmluft og damp. «Kombidamp» er den driftsmodusen til kombidampovnen hvor matvarer mørnes med kombidamp. Driftsmodusen Kombidamp egner seg for følgen‐
de mørningsvarianter:
Steking

Baking

Surring

Temperaturområde
Med driftsmodusen Kombidamp arbeider du i området fra 30 °C til 250 °C.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Viftehastighet i 5 trinn
HumidityPro i 5 trinn, eller automatisk regulering
Legge inn mørningsprofilen
1.

Velg driftsmodus Kombidamp.

2.

Velg knappen "Mørningstemperatur".

3.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstem‐
peratur.

4.

Velg knappen "Mørningstid".

5.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstid.

6.

Velg ønsket trinn for viftehastighet.

7.

Velg ønsket trinn for HumidityPro.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
Forvarm eller avkjøl ovnsrommet etter oppfordring, fremgangsmåte se Side 26
Start mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Forstå mørningssekvensene, se Side 29
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4.1.3

Legge inn mørningsprofil med varmluft

Bruksområde
«Varmluft» er den driftsmodusen til kombi-dampovnen hvor matvarer mørnes med tørr varme. Drifts‐
modusen Varmluft egner seg for følgende mørningsvarianter:
Steking
Grille

Baking
Risting

Gratinering

Temperaturområde
Med driftsmodusen Varmluft arbeider du i området fra 30 °C til 250 °C.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Viftehastighet i 5 trinn
Crisp&Tasty i 5 trinn
BakePro i 5 trinn
Legge inn mørningsprofilen
1.

Velg driftsmodus Varmluft.

2.

Velg knappen "Mørningstemperatur".

3.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstem‐
peratur.

4.

Velg knappen "Mørningstid".

5.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstid.

6.

Velg ønsket trinn for viftehastighet.

7.

Velg ønsket trinn for Crisp&Tasty.

8.

Velg ønsket trinn for BakePro.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
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Ytterligere trinn:
Forvarm eller avkjøl ovnsrommet etter oppfordring, fremgangsmåte se Side 26
Start mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Forstå mørningssekvensene, se Side 29
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4.1.4

Legge inn mørningsprofil via regenerering

Bruksområde
«Regenerering» er den driftsmodusen til kombi-dampovnen hvor forhåndmørnede matvarer ferdigmør‐
nes og klargjøres for servering. Regenerering egner seg for nesten alle typer mat. For dette formål er
matvarene plassert i beholdere eller på bakeplater.
Temperaturområde
Med «Regenerering» arbeider du i området fra 120 °C til 160 °C.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Viftehastighet i 5 trinn
Legge inn mørningsprofilen
1.

Velg driftsmodus Regenerering.

2.

Velg knappen "Mørningstemperatur".

3.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstem‐
peratur.

4.

Velg knappen "Mørningstid".

5.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstid.

6.

Velg ønsket trinn for viftehastighet.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
Forvarm eller avkjøl ovnsrommet etter oppfordring, fremgangsmåte se Side 26
Start mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Forstå mørningssekvensene, se Side 29
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4.1.5

Legge inn mørningsprofil med kjernetemperaturmåling

Bruksområde
Ved kjernetemperaturmålingen styres varigheten av mørningsprosessen via kjernetemperaturen i pro‐
duktet og ikke via tiden. Den kan brukes i forbindelse med alle driftsmoduser.
Kjernetemperaturmålingen anbefales særlig ved mørning av langtidsstek eller ved punkt-mørning (me‐
dium, rare osv.)
Temperaturområde
Med kjernetemperaturmåling arbeider du i området fra 20 °C til 99 °C.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Avhengig av ditt valg av driftsmodus, se også Tilgjengelige mørningsfunksjoner på Side 9.
Legge inn mørningsprofilen
1.

Velg ønsket driftsmodus, f.eks. "Varmluft"

2.

Velg knappen "Mørningstemperatur".

3.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstem‐
peratur.

4.

Velg knappen "Kjernetemperatur".

5.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket kjernetempera‐
tur.

6.

Velg knappen for den ønskede mørningsfunksjo‐
nen for å stille inn trinnet, f.eks. Viftehastighet.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
Forvarm eller avkjøl ovnsrommet etter oppfordring, fremgangsmåte se Side 26
Start mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Forstå mørningssekvensene, se Side 29
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4.1.6

Velge forvarming eller Cool-Down

Forutsetninger
Du har lagt inn en mørningsprofil på nytt, eller hentet frem en fra kokeboken.
Du mottar en oppfordring om å forvarme eller avkjøle ovnsrommet før mørning.
Velge forvarming
Velg knappen Forvarming, for å forvarme ovnsrom‐
met etter oppfordringen.

1.

Resultat: Ovnen forvarmes.
Ytterligere trinn:
Start mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Forstå trinnene i en mørningssekvens, se Side 30
Velge Cool-Down
Velg knappen Cool-Down, for å avkjøle ovnsrom‐
met etter oppfordringen.

1.

Resultat: Ovnsrommet avkjøles.
Ytterligere trinn:
Start mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Forstå trinnene i en mørningssekvens, se Side 32
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4.1.7

Start mørningsprosessen

Forutsetninger
Før start av mørningsprosessen har du gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikker bruk
av ovnen i bruksanvisningen, og du følger de instruksjonene som er angitt her.
Du har lagt inn en ny mørningsprofil.
Du har forvarmet eller avkjølt ovnsrommet etter en oppfordring om å gjøre dette.
C-Dial lyser grønt.
Start mørningsprosessen
Trykk kort på C-Dial for å starte mørningsproses‐
sen.

1.

Resultat: Mørningsprosessen starter, og C-Dial ly‐
ser rødt.
Ytterligere trinn:
Stoppe mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Endre mørningsdata, fremgangsmåte se på side 28
Mørne maten med mørningsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet «Følg denne frem‐
gangsmåten ved mørning» i betjeningshåndboken.

4.1.8

Stoppe mørningsprosessen

Forutsetninger
Du har startet mørningsprosessen.
C-Dial lyser rødt.
Stoppe mørningsprosessen
Trykk kort på C-Dial for å stoppe mørningsproses‐
sen.

1.

Resultat: Mørningsprosessen stoppes, og C-Dial
lyser grønt.
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4.1.9

Endre data mens mørning pågår

Forutsetninger
Du har startet mørningsprosessen.
Endre data mens mørning pågår
1.

Velg knappen Mørningstemperatur for å endre
mørningstemperaturen.

2.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstem‐
peratur.

3.

Velg knappen Mørningstid for å endre mørningsti‐
den.

4.

Drei på C-Dial for å stille inn ønsket mørningstid.

5.

Velg knappen for den ønskede mørningsfunksjo‐
nen for å endre mørningsfunksjonen, f.eks. Vifteha‐
stighet.

Resultat: Endringene tas i bruk i mørningsproses‐
sen etter ca. 5 sekunder.

4.1.10 Manuell dunsting under mørningsprosessen
Forutsetninger
Du har lagt inn en mørningsprofil med driftsmodusen Varmluft på nytt, eller hentet frem en fra koke‐
boken.
Du har startet mørningsprosessen.
Manuell dunsting under mørningsprosessen
Trykk på knappen «Manuell damping» like lenge
som dunstingen skal vare.

1.

Resultat: Matvarene i ovnen dunstes.
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4.2 Mørningsprosessens sekvenser
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du sekvensene til easyDial mens mørning pågår.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Side
30
32

Mørningssekvens med forvarming
Mørningssekvens med Cool-Down
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4.2.1

Mørningssekvens med forvarming

Forutsetninger
Det er lagt inn en mørningsprofil på nytt, eller hentet frem en fra kokeboken.
Ovnstemperaturen er for lav for den valgte mørningsprofilen.
Trinnene i mørningssekvensen
Nivå 1

Ovnstemperaturen er for lav
Indikatoren Forvarming blinker, hvilket betyr at
ovnsrommet skal forvarmes manuelt. C-Dial
lyser grønt.

Nivå 2

Forvarming
Etter valg av knappen Forvarming varmer ov‐
nen ovnsrommet automatisk opp til den inn‐
stilte mørningstemperaturen til mørningsprofi‐
len. C-Dial lyser gult under forvarmingen.

Nivå 3

Ovnstemperaturen holdes
Hvis ovnstemperaturen er nådd, blinker C-Dial
grønt. Ovnstemperaturen holdes.

Nivå 4

Oppfordring til innlegging av matvarer
Samtidig lyder et signal for innlegging av mat‐
varer, og oppfordringsindikatoren Åpne ovns‐
døren tennes.
Mating
Under innlegging av matvarer i ovnsrommet
lyser C-Dial gult.

Nivå 5

Start
Etter lukking av ovnsdøren lyser C-Dial grønt.
Mørningsprosessen startes med et trykk på CDial.

Nivå 6

Mørning
Mørningsprosessen startes. Den gjenværen‐
de mørningstiden eller den nådde kjernetem‐
peraturen vises. C-Dial lyser rødt.
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Nivå 7

Mørningslutt nådd
Hvis mørningsslutt er nådd, blinker C-Dial
grønt.

Oppfordring til uttak av matvarer
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
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4.2.2

Mørningssekvens med Cool-Down

Forutsetninger
Det er lagt inn en mørningsprofil på nytt, eller hentet frem en fra kokeboken.
Ovnstemperaturen er for høy for den valgte mørningsprofilen.
Trinnene i mørningssekvensen
Nivå 1

Ovnstemperaturen er for høy
Indikatoren Cool down blinker, hvilket betyr at
ovnsrommet skal avkjøles manuelt. C-Dial ly‐
ser grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyser oppfordringsindikatoren Åpne
ovnsdøren, for å akselerere avkjølingen.
Nivå 2

Oppfordring til avkjøling
Etter at ovnsdøren er åpnet, blinker indikato‐
ren Cool-Down fortsatt. C-Dial lyser gult.

Nivå 3

Avkjøling
Etter valg av knappen Cool-Down kjøler ov‐
nen, mens viften går, ovnsrommet automatisk
ned til den innstilte mørningstemperaturen til
mørningsprofilen. C-Dial lyser gult under av‐
kjølingen.

Nivå 4

Ovnstemperatur nådd
Hvis ovnstemperaturen er nådd, stopper vif‐
ten. C-Dial blinker grønt.

Nivå 5

Nivå 6

Mating
Under innlegging av matvarer i ovnsrommet
lyser samtidig oppfordringsindikatoren Lukk
ovnsdøren.
Start
Etter lukking av ovnsdøren lyser C-Dial grønt.
Mørningsprosessen startes med et trykk på CDial.

Mørning
Mørningsprosessen startes. Den gjenværen‐
de mørningstiden eller den nådde kjernetem‐
peraturen vises. C-Dial lyser rødt.
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Nivå 7

Mørningslutt nådd
Hvis mørningsslutt er nådd, blinker C-Dial
grønt.

Oppfordring til uttak av matvarer
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
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5

Arbeide med kokeboken

Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet finner du skritt-for-skritt-anvisninger og mørningssekvensene for de vesentlige opera‐
sjonene med kokeboken fra easyDial.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
35
42

Anvisningene
Mørningsprosessens sekvenser
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5.1 Anvisningene
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige operasjonene med kokeboken.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Hente frem en mørningsprofil fra kokeboken
Starte mørningsprofilen fra kokeboken
Opprette en enkel mørningsprofil i kokeboken
Opprette en flertrinns mørningsprofil i kokeboken
Slette mørningsprofilen fra kokeboken
Gå ut av kokeboken
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5.1.1

Hente frem en mørningsprofil fra kokeboken

Kokebokfunksjoner
Programplass P1 til P99 for mørningsprofiler
Mørningsprofil med ett mørningstrinn
Mørningstrinn 3 av en mørningsprofil med flere trinn, maks 9 mørningstrinn mulig
Forutsetninger
Mørningsprofilen er lagret i kokeboken.
Hente frem en mørningsprofil fra kokeboken
1.

Velg knappen "Kokebok".

2.

Drei på C-Dial og velg programplassen for den
valgte mørningsprofilen.
C-Dial grønn = opptatt programplass

Resultat: Mørningsprofilen med data for mørnings‐
trinnet vises.
Ytterligere trinn:
Forvarm eller avkjøl ovnsrommet etter oppfordring, fremgangsmåte se Side 26
Starte mørningsprofilen fra kokeboken, fremgangsmåte se Side 37
Slette mørningsprofilen fra kokeboken, fremgangsmåte se Side 40
Gå ut av kokeboken, fremgangsmåte se Side 41
Forstå trinnene i en mørningssekvens, se Side 43
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5.1.2

Starte mørningsprofilen fra kokeboken

Forutsetninger
Før start av en mørningsprofil har du gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikker bruk av
ovnen i bruksanvisningen, og du følger de instruksjonene som er angitt her.
Du har hentet frem en mørningsprofil fra kokeboken.
Du har forvarmet eller avkjølt ovnsrommet etter en oppfordring.
C-Dial lyser grønt.
Starte mørningsprofilen fra kokeboken
Trykk kort på C-Dial for å starte mørningsproses‐
sen.

1.

Resultat: Mørningsprosessen starter omgående, og
C-Dial lyser rødt.
Ytterligere trinn:
Stoppe mørningsprosessen, fremgangsmåte se Side 27
Mørne maten med mørningsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet «Følg denne frem‐
gangsmåten ved mørning» i betjeningshåndboken.
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5.1.3

Opprette en enkel mørningsprofil i kokeboken

Opprette en enkel mørningsprofil i kokeboken
1.

Velg knappen "Kokebok".

2.

Drei på C-Dial og velg en ledig programplass for
mørningsprofilen.
C-Dial gul = ledig programplass
C-Dial grønn = opptatt programplass

3.

Legg inn dataene til mørningsprofilen.

4.

Lagre dataene med knappen Kokebok.

5.

Avvis innlegging av enda et mørningstrinn.
Eller hvis du vil legge inn ytterligere et mørnings‐
trinn nå, fremgangsmåte se Opprette en flertrinns
mørningsprofil i kokeboken Side 39.

6.

Bekreft med knappen Kokebok.

7.

Velg knappen Kokebok for å gå ut av kokeboken.

Resultat: Mørningsprofilen er opprettet.
Ytterligere trinn:
Opprette en flertrinns mørningsprofil i kokeboken, fremgangsmåte se Side 39
Hente frem en mørningsprofil fra kokeboken, fremgangsmåte se Side 36
Betjeningsveiledning
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5.1.4

Opprette en flertrinns mørningsprofil i kokeboken

Forutsetninger
Du er i kokeboken og har valgt en programplass.
Du har allerede lagt inn det første mørningstrinnet i en mørningsprofil, og lagret det.
Opprette en flertrinns mørningsprofil i kokeboken
1.

Legg inn dataene for det 2. trinnet i mørningsprofi‐
len.

2.

Lagre dataene til det 2. mørningstrinnet med knap‐
pen Kokebok.

3.

Avvis innlegging av enda et mørningstrinn.
Eller legg inn data her for ytterligere et mørnings‐
trinn.

4.

Bekreft med knappen Kokebok.

5.

Velg knappen Kokebok for å gå ut av kokeboken.

Resultat: Mørningsprofilen er opprettet.
Ytterligere trinn:
Hente frem en mørningsprofil fra kokeboken, fremgangsmåte se Side 36
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5.1.5

Slette mørningsprofilen fra kokeboken

Kokebokfunksjoner
Programplass P1 til P99 for mørningsprofiler
Slette mørningsprofil
Forutsetninger
Mørningsprofilen er lagret i kokeboken.
Slette mørningsprofilen fra kokeboken
1.

Velg knappen "Kokebok".

2.

Drei på C-Dial og velg programplassen for den
valgte mørningsprofilen.
C-Dial grønn = opptatt programplass

3.

Hold knappen Kokebok inne helt til displayet viser
'del'.

4.

Bekreft omgående med knappen Kokebok.

Resultat: Mørningsprofilen med dataene er slettet
fra programplassen. C-Dial lyser gult.
Ytterligere trinn:
Gå ut av kokeboken, fremgangsmåte se Side 41
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5.1.6

Gå ut av kokeboken

Forutsetninger
Programplassen til en mørningsprofil er valgt i kokeboken.
Gå ut av kokeboken
Velg knappen "Kokebok".

1.

Resultat: Kokeboken lukkes.
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5.2 Mørningsprosessens sekvenser
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du sekvensene til easyDial mens mørning pågår med kokeboken.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Mørningssekvensen til en flertrinns mørningsprofil
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5.2.1

Mørningssekvensen til en flertrinns mørningsprofil

Forutsetninger
Det er hentet frem en flertrinns mørningsprofil fra kokeboken.
Ovnsrommet er blitt forvarmet eller avkjølt etter en oppfordring.
Ovnsrommet er påfylt.
Trinnene i mørningssekvensen
Nivå 1

Start
Etter lukking av ovnsdøren lyser C-Dial grønt.
Mørningsprosessen startes med et trykk på CDial.

Nivå 2

Mørning, mørningstrinn 1
Mørningsprosessen begynner med mørnings‐
trinn 1. Den gjenværende totalmørningstiden
eller den oppnådde kjernetemperaturen og
det aktuelle mørningstrinnet vises avvekslen‐
de på alle mørningstrinnene. C-Dial lyser rødt.

Nivå 3

Mørning, mørningstrinn 2
Mørningsprosessen fortsetter med mørnings‐
trinn 2. C-Dial lyser rødt.

Nivå 4

Mørning, mørningstrinn 3
Mørningsprosessen fortsetter med mørnings‐
trinn 3. C-Dial lyser rødt.

Nivå 5

Mørningslutt nådd
Hvis mørningsslutt er nådd, blinker C-Dial
grønt.

Oppfordring til uttak av matvarer
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
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6

Rengjøring med easyDial

Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet finner du skritt-for-skritt-anvisninger og rengjøringssekvensene for de vesentlige ren‐
gjøringsoperasjonene med easyDial.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
45
49

Anvisningene
Rengjøringssekvensene
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6.1 Anvisningene
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige operasjonene før drift og mens
rengjøring pågår.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Side
46
47
47
48

Hente opp en rengjøringsprofil
Starte rengjøringsprosessen
Stoppe rengjøringsprosessen
Lukke rengjøring
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6.1.1

Hente opp en rengjøringsprofil

Tilgjengelige rengjøringsprofiler
Rengjøringsprofil Cleaning assistent, halvautomatisk ovnsromrengjøring
Rengjøringsprofil Spyling med vann
Rengjøringsprofiler ConvoClean
Rengjøringstrinn 1 for svak tilsmussing
Rengjøringstrinn 2 for middels tilsmussing
Rengjøringstrinn 3 for sterk tilsmussing
Rengjøringstrinn 4 for meget sterk tilsmussing
Rengjøringstrinn 1 for svak tilsmussing med dampdesinfeksjon og tørking
Rengjøringstrinn 2 for middels tilsmussing med dampdesinfeksjon og tørking
Rengjøringstrinn 3 for sterk tilsmussing med dampdesinfeksjon og tørking
Rengjøringstrinn 4 for meget sterk tilsmussing med dampdesinfeksjon og tørking
Hente opp en rengjøringsprofil
1.

Velg knappen "Rengjøring".

2.

Drei på C-Dial og velg ønsket rengjøringsprofil.

Resultat: Rengjøringsprofilen med rengjøringsva‐
righet vises.
Ytterligere trinn:
Start rengjøringsprofilen, fremgangsmåte se Side 47
Gå ut av rengjøringen, fremgangsmåte se Side 48
Forstå rengjøringssekvensene, se Side 49
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6.1.2

Starte rengjøringsprosessen

Forutsetninger
Før start av en rengjøringsprofil har du gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikkert arbeid
under rengjøring i bruksanvisningen, og du følger de instruksjonene som er angitt her.
Du har hentet opp en ønsket rengjøringsprofil.
C-Dial lyser grønt.
Starte rengjøringsprosessen
Trykk kort på C-Dial for å starte rengjøringsproses‐
sen.

1.

Resultat: Rengjøringsprosessen starter omgående,
og C-Dial lyser gult.
Ytterligere trinn:
Stoppe rengjøringsprosessen, fremgangsmåte se Side 47
Rengjøre med rengjøringsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet Følg denne fremgangsmå‐
ten ved rengjøring i betjeningshåndboken.

6.1.3

Stoppe rengjøringsprosessen

Forutsetninger
Du har hentet opp en rengjøringsprofil.
Du har startet rengjøringsprofilen.
C-Dial lyser gult.
Stoppe rengjøringsprosessen
Trykk på C-Dial for å stoppe rengjøringsprosessen.

1.

Resultat: Rengjøringsprosessen stoppes (bare mu‐
lig så lenge det ikke er tilsatt noe rengjøringsmid‐
del). C-Dial lyser grønt.
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6.1.4

Lukke rengjøring

Forutsetninger
Du har valgt en rengjøringsprofil.
Lukke rengjøring
Velg knappen "Rengjøring".

1.

Resultat: Rengjøring lukkes.
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6.2 Rengjøringssekvensene
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du sekvensene til easyDial mens rengjøringen pågår.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Sekvensene i den halvautomatiske ovnsromrengjøringen
Sekvensene i ovnsromrengjøring uten rengjøringsmiddel
Sekvensene i den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean
Sekvensene i den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean med enkeltdosering

Betjeningsveiledning

49

Side
50
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6 Rengjøring med easyDial

6.2.1

Sekvensene i den halvautomatiske ovnsromrengjøringen

Forutsetninger
Ovnsdøren er lukket.
Rengjøringsprofilen for den halvautomatiske ovnsromrengjøringen er valgt.
Rengjøringsprofil er startet.
Trinnene i den halvautomatiske ovnsromrengjøringen
Nivå 1

Fjerne matvarer
Før rengjøringsprosessen begynner den halv‐
automatiske rengjøringen av ovnsrommet, må
alle matvarer fjernes fra ovnsrommet. C-Dial
lyser grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
Nivå 2

Fjerne matvarer
Mens det kontrolleres om alle matvarer er fjer‐
net, lyser oppfordringsindikatoren Lukke ovns‐
døren. C-Dial lyser gult.

Nivå 3

1. rengjøringsavsnitt
Etter lukking av ovnsdøren begynner 1. ren‐
gjøringsavsnitt (mykningsfasen) av rengjø‐
ringsprosessen omgående. Rengjøringsvarig‐
heten vises. C-Dial lyser gult.

Nivå 4

Oppfordring til innspraying av rengjøringsmid‐
delet
Hvis 1. rengjøringsavsnitt er avsluttet, lyder et
signal, og oppfordringsindikatorene Åpne
ovnsdøren og Spray inn rengjøringsmiddel
tennes.
Spray inn rengjøringsmiddel
Mens rengjøringsmiddelet sprayes inn, lyser
oppfordringsindikatorene Lukke ovnsdøren og
Spray inn rengjøringsmiddel. C-Dial lyser gult.

Nivå 5
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Nivå 6

2. rengjøringsavsnitt
Etter lukking av ovnsdøren begynner 2. ren‐
gjøringsavsnitt (rengjøringsfasen). Den reste‐
rende rengjøringsvarigheten vises. C-Dial ly‐
ser gult.

Nivå 7

Oppfordring til spyling med vann
Hvis 2. rengjøringsavsnitt er avsluttet, lyder et
signal, og oppfordringsindikatorene Åpne
ovnsdøren og Skyll ut med vann tennes.
Skyll ut med vann
Mens det spyles med vann, lyser oppfor‐
dringsindikatorene Lukke ovnsdøren og Skyll
ut med vann. C-Dial lyser gult.

Nivå 8

Nivå 9

3. rengjøringsavsnitt
Etter lukking av ovnsdøren begynner 3. ren‐
gjøringsavsnitt. Den resterende rengjørings‐
varigheten vises. C-Dial lyser gult.

Trinn 10

Rengjøringsslutt nådd
Hvis rengjøringsslutt er nådd, blinker C-Dial
grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
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6.2.2

Sekvensene i ovnsromrengjøring uten rengjøringsmiddel

Forutsetninger
Ovnsdøren er lukket.
Rengjøringsprofilen for ovnsromrengjøring uten rengjøringsmiddel er valgt.
Rengjøringsprofil er startet.
Trinnene i ovnsromrengjøring uten rengjøringsmiddel
Nivå 1

Fjerne matvarer
Før rengjøringsprosessen begynner rengjø‐
ring av ovnsrommet uten rengjøringsmiddel,
må alle matvarer fjernes fra ovnsrommet. CDial lyser grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
Nivå 2

Fjerne matvarer
Mens det kontrolleres om alle matvarer er fjer‐
net, lyser oppfordringsindikatorene Lukke
ovnsdøren. C-Dial lyser gult.

Nivå 3

Rengjøre
Etter lukking av ovnsdøren begynner rengjø‐
ringsprosessen omgående rengjøring uten
rengjøringsmiddel. Den resterende rengjø‐
ringsvarigheten vises. C-Dial lyser gult.

Nivå 4

Rengjøringsslutt nådd
Hvis rengjøringsslutt er nådd, blinker C-Dial
grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
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6.2.3

Sekvensene i den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean

Forutsetninger
Ovnsdøren er lukket.
Rengjøringsprofilen for den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean er valgt.
Rengjøringsprofil er startet.
Trinnene i den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean
Nivå 1

Fjerne matvarer
Før rengjøringsprosessen begynner den hel‐
automatiske rengjøringen av ovnsrommet
ConvoClean, må alle matvarer fjernes fra
ovnsrommet. C-Dial lyser grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
Nivå 2

Fjerne matvarer
Mens det kontrolleres om alle matvarer er fjer‐
net, lyser oppfordringsindikatoren Lukke ovns‐
døren. C-Dial lyser gult.

Nivå 3

Rengjøre
Etter lukking av ovnsdøren begynner rengjø‐
ringsprosessen omgående den helautomati‐
ske rengjøringen av ovnsrommet Convo‐
Clean. Den resterende rengjøringsvarigheten
vises. C-Dial lyser gult.

Nivå 4

Rengjøringsslutt nådd
Hvis rengjøringsslutt er nådd, blinker C-Dial
grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
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6.2.4

Sekvensene i den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean med
enkeltdosering

Forutsetninger
Ovnsdøren er lukket.
Rengjøringsprofilen for den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean er valgt.
Rengjøringsprofil er startet.
Trinnene i den helautomatiske ovnsromrengjøringen ConvoClean
Nivå 1

Fjerne matvarer
Før rengjøringsprosessen begynner den hel‐
automatiske rengjøringen av ovnsrommet
ConvoClean med enkeltdosering, må alle
matvarer fjernes fra ovnsrommet. C-Dial lyser
grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
Nivå 2

Fjerne matvarer
Mens det kontrolleres om alle matvarer er fjer‐
net, lyser oppfordringsindikatoren Lukke ovns‐
døren. C-Dial lyser gult.

Nivå 3

1. rengjøringsavsnitt
Etter lukking av ovnsdøren begynner rengjø‐
ringsprosessen omgående 1. rengjøringsav‐
snitt (mykningsfasen) til den helautomatiske
rengjøringen av ovnsrommet ConvoClean
med enkeltdosering. Den resterende rengjø‐
ringsvarigheten vises. C-Dial lyser gult.

Nivå 4

Oppfordring til påfylling av rengjøringsmiddel
Hvis 1. rengjøringsavsnitt er avsluttet, lyder et
signal, og oppfordringsindikatorene Åpne
ovnsdøren og Mangel på rengjøringsmiddel
tennes.
Fyll på rengjøringsmiddel
Mens rengjøringsmiddelet fylles på, lyser opp‐
fordringsindikatorene Lukke ovnsdøren og
Mangel på rengjøringsmiddel. Antall påkrevde
flasker vises. C-Dial lyser gult.

Nivå 5
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Nivå 6

2. rengjøringsavsnitt
Etter lukking av ovnsdøren begynner 2. ren‐
gjøringsavsnitt (rengjøringsfasen) av den hel‐
automatiske rengjøringen av ovnsrommet
ConvoClean med enkeltdosering. Den reste‐
rende rengjøringsvarigheten vises. C-Dial ly‐
ser gult.

Nivå 7

Oppfordring til påfylling av skyllemiddelet
Hvis 2. rengjøringsavsnitt er avsluttet, lyder et
signal, og oppfordringsindikatorene Åpne
ovnsdøren og Mangel på skyllemiddel tennes.
Fyll på skyllemiddel
Mens skyllemiddelet fylles på, lyser oppfor‐
dringsindikatorene Lukke ovnsdøren og Man‐
gel på skyllemiddel. Antall påkrevde flasker vi‐
ses. C-Dial lyser gult.

Nivå 8

Nivå 9

3. rengjøringsavsnitt
Etter lukking av ovnsdøren begynner 3. ren‐
gjøringsavsnitt (skyllefasen) av den helauto‐
matiske rengjøringen av ovnsrommet Convo‐
Clean med enkeltdosering. Den resterende
rengjøringsvarigheten vises. C-Dial lyser gult.

Trinn 10

Rengjøringsslutt nådd
Hvis rengjøringsslutt er nådd, blinker C-Dial
grønt.

Oppfordring til å åpne ovnsdøren
Samtidig lyder et signal, og oppfordringsindi‐
katoren Åpne ovnsdøren tennes.
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7

Foreta innstillinger i easyDial

Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet finner du skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige operasjonene med innstillingene
i easyDial.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Stille inn dato, klokkeslett og temperaturvisning
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7.1 Stille inn dato, klokkeslett og temperaturvisning
Stille inn dato, klokkeslett, temperaturvisning og lydstyrke
1.

Hold C-Dial inne helt til displayet viser AdJ, og «d»
for å stille inn dagen.

2.

Drei på C-Dial for å velge dag.

3.

Trykk kort på C-Dial for å stille inn måneden.

4.

Drei på C-Dial for å velge måned.

5.

Trykk kort på C-Dial for å stille inn året.

6.

Drei på C-Dial og velg året.

7.

Trykk kort på C-Dial for å stille inn timen.

8.

Drei på C-Dial og velg timen.

9.

Trykk kort på C-Dial for å stille inn minuttene.

10

Drei på C-Dial og velg minuttene.

11.

Trykk kort på C-Dial for å stille inn temperaturvis‐
ningen.

12.

Drei på C-Dial og velg den ønskede temperaturvis‐
ningen i °C.

13.

Trykk kort på C-Dial for å stille inn lydstyrken til sig‐
naltonen.

14.

Drei på C-Dial og velg den ønskede lydstyrken fra
5 til 100.

15.

Trykk kort på C-Dial for å gå ut av Settings.

Resultat: Settings er lagret.
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8

Import/eksport av data

Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet finner du skritt-for-skritt-anvisninger og sekvensene for de vesentlige operasjonene
for import eller eksport av data.
Innhold
Dette kapittelet tar opp følgende emner:
Side
59
62

Anvisningene
Import-/eksportfunksjonenes sekvenser
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8.1 Anvisningene
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige operasjonene for import eller ek‐
sport av data.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Hente opp og starte import-/eksportfunksjonene
Lukke import-/eksportfunksjonene
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60
61
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8.1.1

Hente opp og starte import-/eksportfunksjonene

Import- og eksportfunksjoner
Eksportere HACCP-data
Importerer en kokebok
Eksportere en kokebok
Importere en rengjøringsprofil for rengjøring med enkeltdosering
Importere en rengjøringsprofil for rengjøring med kanner
Gjennomføre en programvareoppdatering

Forutsetninger
USB-stick er satt inn.
Oppfordringsindikatoren «USB-stick er plugget inn» lyser.
C-Dial lyser blått.
Hente opp og starte import-/eksportfunksjonene
1.

Velg knappen "Kokebok".

2.

Drei på C-Dial og velg en av import- eller eksport‐
funksjonene, f.eks. 'Pro In'.

3.

Trykk på C-Dial for å starte den valgte import- eller
eksportfunksjonen, f.eks. 'Pro In'.
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8.1.2

Lukke import-/eksportfunksjonene

Forutsetninger
USB-stick er satt inn.
Import-/eksportfunksjonene ble hentet opp.
C-Dial lyser blått.
Lukke import-/eksportfunksjonene
Velg knappen Kokebok for å gå ut av import- eller
eksportfunksjonene.

1.

Resultat: Nå kan du ta ut USB-sticken. C-Dial lyser
grønt.
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8.2 Import-/eksportfunksjonenes sekvenser
Formålet med dette avsnittet
I dette avsnittet finner du sekvensene til easyDial under import eller eksport av data.
Innhold
Dette avsnittet tar opp følgende emner:
Side
63
64
65
66

Eksport av HACCP-data
Import eller eksport av en kokebok
Import av en rengjøringsprofil
Import av en programvareoppdatering
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8.2.1

Eksport av HACCP-data

Forutsetninger
USB-stick er satt inn.
Funksjonen ble hentet opp og startet.
Trinnene i eksport av HACCP-data
Nivå 1

HACCP-dataene eksporteres
Ovnen starter med eksport av HACCP-data til
USB-sticken. C-Dial blinker blått.

Samtidig lyser oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn.
Nivå 2

Dataoverføring avsluttet
Dataoverføringen er avsluttet når C-Dial har
sluttet å blinke og lyser blått.

Samtidig slutter oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn å blinke, og lyser igjen
fast.
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8.2.2

Import eller eksport av en kokebok

Forutsetninger
USB-stick er satt inn.
Import- eller eksportfunksjonen ble hentet opp og startet.
Trinnene i import eller eksport av en kokebok
Nivå 1

Dataene til kokeboken importeres eller ek‐
sporteres
Ovnen starter med import eller eksport av da‐
ta. C-Dial blinker blått.

Samtidig lyser oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn.
Nivå 2

Dataoverføring avsluttet
Dataoverføringen er avsluttet når C-Dial har
sluttet å blinke og lyser blått.

Samtidig slutter oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn å blinke, og lyser igjen
fast.
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8.2.3

Import av en rengjøringsprofil

Forutsetninger
USB-stick er satt inn.
Importfunksjonen ble hentet opp og startet.
Trinnene i import av en rengjøringsprofil
Nivå 1

Dataene til rengjøringsprofilen importeres
Ovnen starter med import av dataene til den
valgte rengjøringsprofilen. C-Dial blinker blått.

Samtidig lyser oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn.
Nivå 2

Dataoverføring avsluttet
Dataoverføringen er avsluttet når C-Dial har
sluttet å blinke og lyser blått.

Samtidig slutter oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn å blinke, og lyser igjen
fast.
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8.2.4

Import av en programvareoppdatering

Forutsetninger
USB-stick er satt inn.
Oppdateringsfunksjonen ble hentet opp og startet.
Trinnene i en programvareoppdatering
Nivå 1

Programvareoppdateringen gjennomføres
Ovnen begynner med programvareoppdate‐
ringen og importerer dataene fra USB-sticken.
Fremdriften av importen vises. C-Dial blinker
blått.

Samtidig lyser oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn.
Nivå 2

Dataoverføring avsluttet
Dataoverføringen er avsluttet når C-Dial har
sluttet å blinke og lyser blått.

Samtidig slutter oppfordringsindikatoren USBstick er plugget inn å blinke, og lyser igjen
fast.

Betjeningsveiledning

66

8 Import/eksport av data
Nivå 3

easyDial startes på nytt
Ovnen starter easyDial på nytt på egen hånd.
Alle oppfordringsindikatorer og C-Dial er sluk‐
ket.

Nivå 4

Programvareoppdateringen er avsluttet
Ovnen begynner med visning av driftsmodu‐
sene og ikke lenger med import/eksport av
data. Oppfordringsindikatoren USB-stick er
plugget inn lyser. C-Dial lyser grønt.
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