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1 Γενικές ρυθμίσεις

1 Γενικές ρυθμίσεις
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο, σας παρέχονται πληροφορίες για τον χειρισμό αυτής της οδηγίας χρήσης.

1.1 Δομή της τεκμηρίωσης πελατών
Μέρη της τεκμηρίωσης για τον πελάτη
Η τεκμηρίωση του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα που παραδίδεται στον πελάτη αποτελείται από:
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
■
Εγχειρίδιο χρήσης
■
Οδηγία χρήσης easyDial (αυτό το εγχειρίδιο)

■

Θέματα του εγχειριδίου εγκατάστασης
Το εγχειρίδιο εγκατάστασης προορίζεται για εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό βλέπε 'Απαιτήσεις σχετι‐
κά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
■
Δομή και λειτουργία: περιγράφει τα σχετικά εξαρτήματα για την εγκατάσταση του φούρνου κυκλοφο‐
ρίας θερμού αέρα
■
Ασφάλεια: περιγράφει όλους τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τις ενέργειες
της εγκατάστασης.
■
Μεταφορά: περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μεταφορά του φούρνου κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα
■
Τοποθέτηση: παραθέτει και περιγράφει τις εκδόσεις τοποθέτησης του φούρνου κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα
■
Εγκατάσταση: περιγράφει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις παροχής
■
Θέση σε λειτουργία: περιγράφει την πρώτη θέση σε λειτουργία του φούρνου κυκλοφορίας θερμού
αέρα
■
Θέση εκτός λειτουργίας: περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες στο τέλος του κύκλου ζωής του φούρ‐
νου κυκλοφορίας θερμού αέρα
■
Τεχνικά δεδομένα, σχέδια σύνδεσης: περιέχουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες του
φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
■
Λίστες ελέγχου: περιέχει λίστες ελέγχου για την εγκατάσταση και την εγγύηση του φούρνου κυκλο‐
φορίας θερμού αέρα
Θέματα του εγχειριδίου χρήσης
Το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό βλέπε 'Απαιτή‐
σεις σχετικά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο χρήσης.
Περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
■
Δομή και λειτουργία: περιγράφει το χειρισμό των σχετικών εξαρτημάτων του φούρνου κυκλοφορίας
θερμού αέρα
■
Ασφάλεια: περιγράφει όλους τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά το χειρισμό
του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
■
Μαγείρεμα: περιγράφει κανόνες, εργασίες, στάδια χειρισμού και χειρισμούς της συσκευής κατά το
μαγείρεμα
■
Καθαρισμός: παραθέτει και περιγράφει μεθόδους καθαρισμού, καθαριστικά, εργασίες, στάδια χειρι‐
σμού και χειρισμούς της συσκευής κατά τον καθαρισμό
■
Συντήρηση: περιέχει υποδείξεις εγγύησης, το σχέδιο συντήρησης, πληροφορίες σχετικά με διατα‐
ραχές, βλάβες και λειτουργία ανάγκης καθώς και εργασίες, στάδια χειρισμού και χειρισμούς της συ‐
σκευής κατά τη συντήρηση
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Θέματα της οδηγίας χρήσης
Η οδηγία χρήσης προορίζεται για καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό, βλέπε 'Απαιτήσεις
σχετικά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο χρήσης.
Η οδηγία χρήσης περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
■
Δομή της επιφάνειας χειρισμού: εξηγεί την επιφάνεια χειρισμού του φούρνου κυκλοφορίας θερμού
αέρα
■
Χειρισμός του λογισμικού: περιέχει οδηγίες για την καταχώριση και την κλήση προφίλ μαγειρέματος,
για την κλήση προφίλ καθαρισμού, για την έναρξη διαδικασιών καθαρισμού. Περιγράφει τις ρυθμί‐
σεις των Settings και της εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων
■
Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος: παραθέτει δοκιμασμένα προφίλ μαγειρέματος

Οδηγία χρήσης
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1.2 Πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε
Πληροφορίες ασφαλείας στην τεκμηρίωση πελατών
Οι πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με το φούρνο κυκλοφορίας θερμού αέρα περιλαμβάνονται μόνο
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης θα βρείτε πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες που περιγρά‐
φονται εκεί κατά τη μεταφορά, την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη θέση
εκτός λειτουργίας.
Στο εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες που περιγράφονται
εκεί κατά το μαγείρεμα, τον καθαρισμό και κατά τις εργασίες συντήρησης.
Η οδηγία χρήσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά στις πληροφορίες ασφαλείας πάντα σε
συνδυασμό με το εγχειρίδιο χρήσης ή με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Σχετικά με ενέργειες που προκύ‐
πτουν καθαρά από το χειρισμό του λογισμικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες ασφα‐
λείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Μέρη της τεκμηρίωσης πελατών που πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε
Το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας χρήσης περιορίζεται αποκλειστικά στην περιγραφή της ενασχόλη‐
σης με την επιφάνεια χειρισμού. Οι οδηγίες τελειώνουν πάντα με την έναρξη μίας διαδικασίας, κατά την
οποία πρέπει να δοθεί προσοχή στις προειδοποιητικές υποδείξεις, όπως π.χ. μαγείρεμα ή καθαρισμός.
Η οδηγία για την εκτέλεση μίας τέτοιας διαδικασίας βρίσκεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχει‐
ρίδιο χρήσης.
Για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια, πρέπει όλα τα άτομα που χειρίζονται το φούρνο κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα εξής μέρη αυτής της τεκμηρίωσης πελάτη, πριν από την
έναρξη κάθε εργασίας:
■
ανάλογα με την προς εκτέλεση ενέργεια, το κεφάλαιο 'Για την ασφάλειά σας' στο εγχειρίδιο εγκατά‐
στασης και στο εγχειρίδιο χρήσης
■
τις ενότητες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο χρήσης που περιγράφουν την ενέργεια
που πρόκειται να εκτελεστεί
Σε περίπτωση μη τήρησης των πληροφοριών ασφαλείας στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρί‐
διο χρήσης, υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού ακόμα και θανάτου, καθώς και πρόκλησης υλικών ζη‐
μιών.

Οδηγία χρήσης
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1.3 Σχετικά με αυτήν την οδηγία χρήσης
Σκοπός
Αυτή η οδηγία χρήσης οφείλει να δίνει σε όλα τα άτομα που χειρίζονται το φούρνο κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα μία γενική άποψη σχετικά με το easyDial και το χειρισμό του και να καθιστά δυνατή την εκτέ‐
λεση βασικών εργασιών με το easyDial.
Ομάδες-στόχος
Όνομα ομάδας-στόχου

Δραστηριότητες

Μάγειρας

Εκτελεί ουσιαστικά οργανωτικές δραστηριότητες, όπως π.χ.
Εισαγωγή δεδομένων προφίλ μαγειρέματος
■ Διαχείριση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής
■ Ανάπτυξη νέων προφίλ μαγειρέματος
■ Εκτέλεση ρυθμίσεων στη συσκευή
■ Εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων
Εκτός αυτών εκτελεί ενδεχομένως όλες τις δραστηριότητες του χειριστή.
Εκτελεί τον ακριβή χειρισμό, όπως π.χ.
■ Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος
■ Επιλογή και έναρξη προφίλ καθαρισμού
■

Χειριστής

Δομή της οδηγίας χρήσης
Κεφάλαιο/ενότητα

Σκοπός

Γενικές ρυθμίσεις

Εξηγεί το χειρισμό αυτής της οδηγίας χρήσης και τη διεπαφή Μάγειρας
προς το εγχειρίδιο χρήσης
Χειριστής
■ Περιλαμβάνει μία γενική άποψη των λειτουργιών του
Μάγειρας
easyDial
Χειριστής
■ Περιλαμβάνει επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος ως παρα‐
δείγματα

Οι λειτουργίες του
easyDial
Η δομή του easyDial
Μαγείρεμα με easyDial

Ομάδα-στό‐
χος

Περιγράφει τη δομή και τα κουμπιά της επιφάνειας χειρισμού Μάγειρας
Χειριστής
■ Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό του easyDial κατά το
Μάγειρας
μαγείρεμα.
Χειριστής
■ Περιλαμβάνει μία περιγραφή των εργασιών μαγειρέματος
του easyDial

Εργασία με το βιβλίο μα‐ Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό του βιβλίου μαγειρικής
γειρικής
και τη δημιουργία προφίλ μαγειρέματος.
Καθαρισμός με easyDial

■
■

Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό του easyDial κατά
τον καθαρισμό
Περιλαμβάνει μία περιγραφή των εργασιών καθαρισμού
του easyDial

Μάγειρας
Χειριστής
Χειριστής

Εκτέλεση ρυθμίσεων στο Περιλαμβάνει οδηγίες για διάφορες ρυθμίσεις
easyDial

Μάγειρας

Εισαγωγή/Εξαγωγή δε‐
δομένων

Μάγειρας

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εισαγωγή και την εξαγωγή δε‐
δομένων

Τρόπος γραφής δεκαδικών αριθμών
Χρησιμοποιείται πάντα μία δεκαδική τελεία για λόγους διεθνούς ομοιογένειας.

Οδηγία χρήσης
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2 Οι λειτουργίες του easyDial
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
easyDial είναι η επιφάνεια χειρισμού του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα.
Με το easyDial μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μόνοι σας προφίλ μαγειρέματος. Θα βρείτε όλες
τις λειτουργίες σχετικά σε ένα επίπεδο.
Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη σχετικά με τις λειτουργίες του easyDial και μία επι‐
λογή διαθέσιμων προφίλ μαγειρέματος.

2.1 Οι λειτουργίες του easyDial σε γενική άποψη
Οι τρόποι λειτουργίας του easyDial
Με το easyDial μπορείτε να εργαστείτε με τους εξής τρόπους λειτουργίας:
■
Ατμός
■
Ατμός πολλαπλών χρήσεων
■
Καυτός αέρας
■
Ζέσταμα
Σε συνδυασμό με τις λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+ πρόσθετες λειτουργίες) μπορείτε να εκτελέσετε
διάφορες διαδικασίες μαγειρέματος.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μία γενική άποψη σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας και τις
διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+ Πρόσθετες λειτουργίες).
'Ναι' σημαίνει ότι αυτή λειτουργία μαγειρέματος είναι διαθέσιμη σε αυτές τις λειτουργίες.
'Όχι' σημαίνει ότι αυτή λειτουργία μαγειρέματος δεν είναι διαθέσιμη σε αυτές τις λειτουργίες.
Λειτουργίες μαγειρέματος, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες δεν μπορούν να επιλεγούν κατά την καταχώρι‐
ση προφίλ μαγειρέματος.
Κουμπί

Λειτουργία μαγειρέ‐
ματος

Λειτουργία
Ατμός

Λειτουργία
Λειτουργία
Ατμός πολλα‐
Καυτός αέρας
πλών χρήσεων

Λειτουργία
Ζέσταμα

Ταχύτητα ανεμιστήρα Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

HumidityPro

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Crisp&Tasty

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

BakePro

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Προφίλ μαγειρέματος και βιβλίο μαγειρικής
Ένα προφίλ μαγειρέματος είναι ο συνδυασμός παραμέτρων μαγειρέματος, όπως π.χ. η θερμοκρασία
και ο χρόνος μαγειρέματος. Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προφίλ μαγειρέματος και να τα
διαχειριστείτε στο 'Βιβλίο μαγειρικής', έως και 99 προφίλ μαγειρέματος. Εκτός αυτών, στο 'Βιβλίο μαγει‐
ρικής' θα βρείτε ήδη προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος.
Καθαρισμός θαλάμου μαγειρέματος με easyDial
Για τον καθαρισμό θαλάμου μαγειρέματος διατίθενται 10 προφίλ καθαρισμού:
Προφίλ καθαρισμού Ημιαυτόματος καθαρισμός
■
Προφίλ καθαρισμού Πλύση με νερό
■
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός θαλάμου μαγειρέματος ConvoClean: 8 προφίλ καθαρισμού επιλέξι‐
μα για διάφορες βαθμίδες ακαθαρσίας που περιλαμβάνουν εν μέρει Απολύμανση με ατμό και Στέ‐
γνωμα
■

Οδηγία χρήσης
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2 Οι λειτουργίες του easyDial
Ρυθμίσεις
Στις ρυθμίσεις μπορούν να ρυθμιστούν η ημερομηνία και η ώρα, η μονάδα θερμοκρασίας και η ένταση
ήχου του ήχου σήματος.
Λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής
Στις λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής μπορούν π.χ. να εισαχθούν ή να εξαχθούν βιβλία μαγειρικής
και να εκτελεστούν ενημερώσεις λογισμικού.

Οδηγία χρήσης
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2.2 Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος
Διάφορα προφίλ μαγειρέματος
Προϊόν

ACS+

Μπαγκέτες, βαθείας κατάψυξης

170°C

Ψητή πατάτα

180°C

Κρέμα καραμελέ / ρουαγιάλ

80°C

Φις στικς

210°C

Προϊόντα ζύμης, προϊόντα αρτοποιίας

35°C

Στήθος κοτόπουλου, ψητό

235°C

Καρότα, φρέσκα

100°C

Χοιρινό σνίτσελ, πανέ

200°C

Οδηγία χρήσης
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15 λε‐
πτά
35 λε‐
πτά
12 λε‐
πτά
3 λε‐
πτά
8 λε‐
πτά
9 λε‐
πτά

-

1

93°C

-

-

-

-

5

-

1

72°C

-

-

-

-
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3 Η δομή του easyDial
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Ο χειρισμός του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα γίνεται μέσω πλήκτρων (κουμπιά) και μίας
περιστροφικής παλμογεννήτριας, της Convotherm-Dial (C-Dial). Όλες οι λειτουργίες της συσκευής είναι
επιλέξιμες απευθείας μέσω αυτών των κουμπιών και με το C-Dial μέσω των οθονών.
Σε αυτό το κεφάλαιο σας παρουσιάζουμε την επιφάνεια χειρισμού easyDial και σας εξηγούμε τις λει‐
τουργίες των διαθέσιμων κουμπιών και οθονών, καθώς και τις λειτουργίες του C-Dial.

3.1 Η δομή του easyDial σε γενική άποψη
Επιλογή Λειτουργίες
Βλέπε Σελίδα 13

Καταχώριση και ένδειξη θερμοκρασίας μαγειρέματος
Βλέπε Σελίδα 13

Καταχώριση και ένδειξη χρόνου μαγειρέματος ή εσωτερι‐
κής θερμοκρασίας
Βλέπε Σελίδα 13
Επιλογή Λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+ Πρόσθετες λει‐
τουργίες)
Βλέπε Σελίδα 14

Ενδείξεις εντολής
Βλέπε Σελίδα 15
Περιοχή προγράμματος
Βλέπε Σελίδα 16

C-Dial, μονάδα ελέγχου και ένδειξη κατάστασης
Βλέπε Σελίδα 17

Οδηγία χρήσης
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3.2 Τα κουμπιά των τρόπων λειτουργίας
Ατμός

Κουμπί για την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος
με τις λειτουργίες Ατμός
■ Η ένδειξη επάνω από το κουμπί ανάβει κόκκινη, όταν
έχουν επιλεγεί οι λειτουργίες

Ατμός πολλαπλών χρή‐
σεων

Κουμπί για την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος
με τις λειτουργίες Ατμός πολλαπλών χρήσεων

Καυτός αέρας

Κουμπί για την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος
με τις λειτουργίες Καυτός αέρας

Ζέσταμα à la Carte

Κουμπί για την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος
με τη λειτουργία ζεστάμτος Ζέσταμα à la Carte

3.3 Το κουμπί και η ένδειξη της θερμοκρασίας μαγειρέματος
Θερμοκρασία μαγειρέμα‐
τος

Κουμπιά για την καταχώριση θερμοκρασίας μαγειρέμα‐
τος

Οθόνη

Ένδειξη της θερμοκρασίας μαγειρέματος
■ Η ένδειξη ανάβει με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία μα‐
γειρέματος σε °C
■ Η ένδειξη αναβοσβήνει για όσο μπορεί να ρυθμιστεί η
θερμοκρασία μαγειρέματος (περ. 5 δευτ.)

3.4 Τα κουμπιά και η ένδειξη του χρόνου μαγειρέματος και της εσωτερικής
θερμοκρασίας

Οδηγία χρήσης

Χρόνος μαγειρέματος

Κουμπιά για την καταχώριση του χρόνου μαγειρέματος

Οθόνη

Ένδειξη του χρόνου μαγειρέματος ή της εσωτερικής θερ‐
μοκρασίας.
■ Η ένδειξη ανάβει με τη ρυθμισμένη τιμή
■ Η ένδειξη αναβοσβήνει για όσο μπορεί να ρυθμιστεί ο
χρόνος μαγειρέματος ή η εσωτερική θερμοκρασία
(περ. 5 δευτ.)

Εσωτερική θερμοκρασία

Κουμπιά για την καταχώριση της εσωτερικής θερμοκρα‐
σίας

13
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3.5 Τα κουμπιά των λειτουργιών μαγειρέματος
Ταχύτητα ανεμιστήρα

Κουμπί για την επιλογή των λειτουργιών μαγειρέματος
με σκοπό τη ρύθμιση της ταχύτητας ροής μέσα στο θά‐
λαμο μαγειρέματος σε 5 βαθμίδες
Βαθμίδα 1
Ελάχιστη ταχύτητα ροής
Βαθμίδα 4
Προρύθμιση
Βαθμίδα 5
Μέγιστη ταχύτητα ροής
HumidityPro
Κουμπί για την επιλογή της λειτουργίας μαγειρέματος με
σκοπό τη ρύθμιση της υγρασίας μέσα στο θάλαμο μα‐
γειρέματος σε 5 βαθμίδες
Βαθμίδα 1
Ελάχιστη υγρασία
Βαθμίδα 5
Μέγιστη υγρασία
Crisp&Tasty
Κουμπί για την επιλογή της λειτουργίας μαγειρέματος με
σκοπό την αφύγρανση του θαλάμου μαγειρέματος σε 5
βαθμίδες
Βαθμίδα 1
Ελάχιστη αφύγρανση
Βαθμίδα 5
Μέγιστη αφύγρανση
BakePro
Κουμπί για την επιλογή της λειτουργίας ψησίματος με
Μόνο για επιλογή κατά την ψεκασμό ατμού και αυτόματα ρυθμιζόμενο χρόνο διακο‐
καταχώριση ενός προφίλ πής λειτουργίας του ανεμιστήρα σε 5 βαθμίδες
μαγειρέματος
Βαθμίδα 1
Ελάχιστη ύγρανση
Βαθμίδα 5
Μέγιστη ύγρανση
Χειροκίνητη προσθήκη
Κουμπί για την προσθήκη υγρασίας με τη μορφή ατμού
ατμού
ή εκνεφώματος μέσα στο θάλαμο μαγειρέματος
Μόνο για επιλογή κατά τη Οι ενδείξεις δεν ανάβουν
διάρκεια της διεργασίας
μαγειρέματος

Οδηγία χρήσης
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3.6 Οι ενδείξεις εντολής
Έλλειψη απορρυπαντικού

Έλλειψη καθαριστικού

Έλλειψη νερού

Η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη, όταν πρέπει να συμ‐
πληρωθεί απορρυπαντικό
(μόνο σε πλήρως αυτόματο καθαρισμό θαλάμου μαγει‐
ρέματος)
Η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη, όταν πρέπει να συμ‐
πληρωθεί καθαριστικό
(μόνο σε πλήρως αυτόματο καθαρισμό θαλάμου μαγει‐
ρέματος)
Η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη, όταν έχει διακοπεί η
παροχή νερού

Βλάβη συσκευής

Η ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη, όταν υπάρχει βλάβη
στη συσκευή
Εκτελέστε την ενέργεια, ενδεχ. φωνάξτε έναν τεχνικό
Service
Άνοιγμα πόρτας συσκευής Η ένδειξη ανάβει κίτρινη, όταν πρέπει να ανοίξει η πόρτα
της συσκευής
Κλείσιμο πόρτας συ‐
σκευής

Η ένδειξη ανάβει κίτρινη, όταν πρέπει να κλείσει η πόρτα
της συσκευής

Ψεκασμός καθαριστικού

Η ένδειξη ανάβει κίτρινη, όταν πρέπει να ψεκαστεί καθα‐
ριστικό στο θάλαμο μαγειρέματος
(μόνο σε ημιαυτόματο καθαρισμό θαλάμου μαγειρέμα‐
τος)
Η ένδειξη ανάβει κίτρινη, όταν πρέπει να ξεπλυθεί με νε‐
ρό ο θάλαμος μαγειρέματος
(μόνο σε ημιαυτόματο καθαρισμό θαλάμου μαγειρέμα‐
τος)
■ Η ένδειξη ανάβει κίτρινη, όταν το στικ USB έχει τοπο‐
θετηθεί και αναγνωριστεί.
■ Η ένδειξη αναβοσβήνει κίτρινη, όταν μεταφέρονται δε‐
δομένα

Να ξεπλύνετε με νερό

Στικ USB τοποθετημένο

Οδηγία χρήσης
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3.7 Η περιοχή προγράμματος
Βιβλίο μαγειρικής

Κουμπί για το βιβλίο μαγειρικής για τη διαχείριση έως και 99
προφίλ μαγειρέματος
Βλέπε Σελίδα 33
Βιβλίο μαγειρικής με Κουμπί για τις λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής
τοποθετημένο στικ Βλέπε Σελίδα 54
USB
Καθαρισμός
Κουμπί για τα προφίλ καθαρισμού για τον καθαρισμό θαλάμου
μαγειρέματος
Βλέπε Σελίδα 42
Οθόνη
Ένδειξη για:
■ τρέχουσα θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος ή εσωτερική
θερμοκρασία
■ θερμοκρασία προθέρμανσης ή θερμοκρασία Cool down
■ τρέχοντα χρόνο μαγειρέματος κατά τη διάρκεια της διεργα‐
σίας μαγειρέματος
■ θέσεις προγράμματος για τα προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο
μαγειρικής
■ προφίλ καθαρισμού
■ Ρυθμίσεις
■ Λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής
■ Κωδικός βλάβης
Προθέρμανση

Cool down

Οδηγία χρήσης

Κουμπί για χειροκίνητη προθέρμανση του θαλάμου μαγειρέμα‐
τος
■ Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχει νόημα η 'Προθέρμανση'
■ Η ένδειξη ανάβει όταν εκτελείται η 'Προθέρμανση'
Βλέπε Σελίδα 26
Κουμπί για ταχεία ψύξη του θαλάμου μαγειρέματος
■ Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχει νόημα το 'Cool down'
■ Η ένδειξη ανάβει όταν εκτελείται το 'Cool down'
Βλέπε Σελίδα 26
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3.8 Οι λειτουργίες του C-Dial
Γυρίστε το C-Dial

Πιέστε σύντομα το
C-Dial

Επιλογή ρυθμίσεων

Επιβεβαίωση ρυθμίσεων
Έναρξη ή τερματισμός διαδικασιών
Βλέπε Σελίδα 27
Βλέπε Σελίδα 44
■
■

Κρατήστε πατημένο Πρόσβαση στις 'Ρυθμίσεις'
το C-Dial
Βλέπε Σελίδα 52

C-Dial πράσινο

Ανάβει

■
■
■

C-Dial κίτρινο

Αναβοσβήνει
Ανάβει

Εντολή χειρισμού για τον χειριστή
■ Πόρτα συσκευής ανοιχτή
■ 'Προθέρμανση' ή Cool down εκτελείται
■ Η διαδικασία καθαρισμού εξελίσσεται
■ Θέση προγράμματος στο 'Βιβλίο μαγειρικής'
ελεύθερη

C-Dial κόκκινο

Αναβοσβήνει
Ανάβει

Εντολή για προσοχή για τον χειριστή
Διεργασία μαγειρέματος εξελίσσεται

C-Dial μπλε

Ανάβει

Στικ USB τοποθετημένο και 'Βιβλίο μαγειρι‐
κής' επιλεγμένο
Μεταφορά δεδομένων εκτελείται

Αναβοσβήνει

Οδηγία χρήσης

Πόρτα συσκευής κλειστή και συσκευή έτοι‐
μη για λειτουργία
Διαδικασία τερματίστηκε
Θέση προγράμματος στο 'Βιβλίο μαγειρικής'
ελεύθερη
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4 Μαγείρεμα με easyDial
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Για να μαγειρέψετε με το φούρνο σας κυκλοφορίας θερμού αέρα χρειάζεστε ένα προφίλ μαγειρέματος
κατάλληλο για το προϊόν σας.
Ένα προφίλ μαγειρέματος ενός βήματος μπορείτε να το καταχωρίσετε γρήγορα μέσω της λειτουργίας
της επιφάνειας χειρισμού easyDial και να ξεκινήσετε αμέσως.
Ένα προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων πρέπει να αποθηκευτεί εκ νέου μέσω του 'Βιβλίου μαγειρι‐
κής'. Ένα Προφίλ μαγειρέματος που υπάρχει ήδη στο 'Βιβλίο μαγειρικής' μπορείτε να το καλέσετε αμέ‐
σως και να ξεκινήσετε, βλέπε επίσης 'Εργασία με το βιβλίο μαγειρικής Σελίδα 33'.
Πριν από την έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις
υποδείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο
χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα για τις εργασίες μαγειρέματος για τις ουσιαστικές
ενέργειες του μαγειρέματος με το easyDial.

4.1 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με ατμό
Πεδίο εφαρμογής
Οι λειτουργίες 'Ατμός' ενδείκνυνται για παράδειγμα για τις εξής διαδικασίες μαγειρέματος:
■
■

Μαγείρεμα
Ποσέ (ψήσιμο σε νερό)

■
■

Παροχή ατμού
Κονσερβοποίηση

■

Ζεμάτισμα

Περιοχή θερμοκρασίας
Με τις λειτουργίες 'Ατμός' εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 30 °C έως 130 °C.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε τις λειτουργίες 'Ατμός'.

2.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή θερ‐
μοκρασία μαγειρέματος.

4.

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'.

5.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial τον επιθυμητό χρόνο
μαγειρέματος.

Οδηγία χρήσης
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Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανε‐
μιστήρα'.
Βλέπε Σελίδα 14

6.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Να προθερμάνετε ή να κρυώσετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την εντολή, διαδικασία βλέ‐
πε Σελίδα 26
■ Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με προθέρμανση, βλέπε Σελίδα 28
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με Cool down, βλέπε Σελίδα 30

■

Οδηγία χρήσης
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4.2 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με ατμό πολλαπλών χρήσεων
Πεδίο εφαρμογής
Ο ατμός πολλαπλών χρήσεων είναι ένας συνδυασμός καυτού αέρα και ατμού. 'Ατμός πολλαπλών χρή‐
σεων' είναι μία λειτουργία του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα, κατά την οποία τα τρόφιμα μαγει‐
ρεύονται με ατμό πολλαπλών χρήσεων. Οι λειτουργίες 'Ατμός πολλαπλών χρήσεων' ενδείκνυνται για
παράδειγμα για τις εξής διαδικασίες μαγειρέματος:
■

Ψήσιμο

■

Φούρνισμα

■

Αργό βράσιμο

Περιοχή θερμοκρασίας
Με τις λειτουργίες 'Ατμός πολλαπλών χρήσεων' εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 30 °C
έως 250 °C.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες
HumidityPro σε 5 βαθμίδες ή αυτόματη ρύθμιση
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε τις λειτουργίες 'Ατμός πολλαπλών χρή‐
σεων'.

2.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή θερ‐
μοκρασία μαγειρέματος.

4.

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'.

5.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial τον επιθυμητό χρόνο
μαγειρέματος.

6.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανε‐
μιστήρα'.
Βλέπε Σελίδα 14

7.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'HumidityPro'.
Βλέπε Σελίδα 14

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.

Οδηγία χρήσης
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Περαιτέρω βήματα:
Να προθερμάνετε ή να κρυώσετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την εντολή, διαδικασία βλέ‐
πε Σελίδα 26
■ Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με προθέρμανση, βλέπε Σελίδα 28
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με Cool down, βλέπε Σελίδα 30

■

Οδηγία χρήσης
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4.3 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με καυτό αέρα
Πεδίο εφαρμογής
'Καυτός αέρας' είναι μία λειτουργία του φούρνου με ατμό πολλαπλών χρήσεων, κατά την οποία τα τρό‐
φιμα μαγειρεύονται με ξηρά θερμότητα. Οι λειτουργίες 'Καυτός αέρας' ενδείκνυνται για παράδειγμα για
τις εξής διαδικασίες μαγειρέματος:
■
■

Ψήσιμο
Γκριλ

■
■

Φούρνισμα
Καψάλισμα

■

Ωγκρατέν

Περιοχή θερμοκρασίας
Με τις λειτουργίες 'Καυτός αέρας' εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 30 °C έως 250 °C.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες
Crisp&Tasty σε 5 βαθμίδες
BakePro σε 5 βαθμίδες
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε τις λειτουργίες 'Καυτός αέρας'.

2.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή θερ‐
μοκρασία μαγειρέματος.

4.

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'.

5.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial τον επιθυμητό χρόνο
μαγειρέματος.

6.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανε‐
μιστήρα'.
Βλέπε Σελίδα 14

7.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Crisp&Tasty'.
Βλέπε Σελίδα 14

8.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'BakePro'.
Βλέπε Σελίδα 14

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
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Περαιτέρω βήματα:
Να προθερμάνετε ή να κρυώσετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την εντολή, διαδικασία βλέ‐
πε Σελίδα 26
■ Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με προθέρμανση, βλέπε Σελίδα 28
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με Cool down, βλέπε Σελίδα 30

■
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4.4 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος μέσω ζεστάματος
Πεδίο εφαρμογής
'Ζέσταμα' είναι η λειτουργία ζεστάματος του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα, κατά την οποία τα
προμαγειρεμένα φαγητά γίνονται έτοιμα για σερβίρισμα. Το Ζέσταμα είναι κατάλληλο για σχεδόν όλους
τους τύπους φαγητών. Τα φαγητά είναι γι αυτό ήδη τοποθετημένα σε πιάτα.
Περιοχή θερμοκρασίας
Με το 'Ζέσταμα' εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 120 °C έως 160 °C.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε τη λειτουργία ζεστάματος 'Ζέσταμα'.

2.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή θερ‐
μοκρασία μαγειρέματος.

4.

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'.

5.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial τον επιθυμητό χρόνο
μαγειρέματος.

6.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανε‐
μιστήρα'.
Βλέπε Σελίδα 14

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Να προθερμάνετε ή να κρυώσετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την εντολή, διαδικασία βλέ‐
πε Σελίδα 26
■ Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με προθέρμανση, βλέπε Σελίδα 28
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με Cool down, βλέπε Σελίδα 30

■
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4.5 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας
Πεδίο εφαρμογής
Κατά τη μέτρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, η διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος ελέγχεται μέ‐
σω της εσωτερικής θερμοκρασίας στο προϊόν και όχι χρονικά. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συν‐
δυασμό με όλες τις λειτουργίες. Τα σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του αισθητήρα εσωτερικής θερμο‐
κρασίας βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Η μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας συνιστάται ιδίως κατά το μαγείρεμα ψητών που απαιτούν αρκετό
χρόνο, καθώς και στις περιπτώσεις συγκεκριμένου βαθμού ψησίματος (medium, rare κτλ.).
Περιοχή θερμοκρασίας
Με τη μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 20 °C έως
99 °C.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Ανάλογα με την επιλογή των λειτουργιών, βλέπε επίσης και 'Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος' σχε‐
τικά Σελίδα 9.
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία, π.χ. 'Καυτός αέ‐
ρας'.

2.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή θερ‐
μοκρασία μαγειρέματος.

4.

Επιλέξτε το κουμπί 'Εσωτερική θερμοκρασία'.

5.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή εσω‐
τερική θερμοκρασία.

6.

Επιλέξτε το κουμπί της επιθυμητής λειτουργίας μα‐
γειρέματος, για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα, π.χ. 'Τα‐
χύτητα ανεμιστήρα'.
Βλέπε Σελίδα 14
Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.

Περαιτέρω βήματα:
Μαγείρεμα με τον αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας, διαδικασία βλέπε εγχειρίδιο χρήσης
■ Να προθερμάνετε ή να κρυώσετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την εντολή, διαδικασία βλέ‐
πε Σελίδα 26
■ Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με προθέρμανση, βλέπε Σελίδα 28
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με Cool down, βλέπε Σελίδα 30

■
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4.6 Επιλογή προθέρμανσης ή Cool down
Προϋποθέσεις
■
■

Καταχωρίσατε εκ νέου ένα προφίλ μαγειρέματος ή εκλήθη ένα από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
Λαμβάνετε την εντολή να προθερμάνετε πριν το μαγείρεμα το θάλαμο μαγειρέματος ή να τον κρυώ‐
σετε.

Επιλογή προθέρμανσης
Επιλέξτε το κουμπί 'Προθέρμανση', για να προθερ‐
μάνετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την
εντολή.

1.

Αποτέλεσμα: Ο θάλαμος μαγειρέματος προθερμαί‐
νεται.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με προθέρμανση, βλέπε Σελίδα 28

■

Επιλογή Cool down
Επιλέξτε το κουμπί 'Cool down', για να προθερμά‐
νετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την εντο‐
λή.

1.

Αποτέλεσμα: Ο θάλαμος μαγειρέματος κρυώνει.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος με Cool down, βλέπε Σελίδα 30

■
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4.7 Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■

■
■
■

Πριν από την έναρξη των εργασιών να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύ‐
νου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να
ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Καταχωρίσατε εκ νέου ένα προφίλ μαγειρέματος.
Προθερμάνατε ή κρυώσατε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με μία αντίστοιχη εντολή.
Το C-Dial ανάβει πράσινο.

Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος
Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ξεκινήσετε τη διερ‐
γασία μαγειρέματος.

1.

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει και
το C-Dial ανάβει κόκκινο.
Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Αλλαγή δεδομένων μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■ Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μα‐
γείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης

■

4.8 Διακοπή διεργασίας μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■
■

Ξεκινήσατε τη διεργασία μαγειρέματος.
Το C-Dial ανάβει κόκκινο.

Διακοπή διεργασίας μαγειρέματος
Πιέστε σύντομα το C-Dial για να διακόψετε τη διερ‐
γασία μαγειρέματος.

1.

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος διακόπηκε
και το C-Dial ανάβει πράσινο.
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4.9 Η διεξαγωγή μαγειρέματος με προθέρμανση
Προϋποθέσεις
■
■

Καταχωρίστηκε εκ νέου ένα προφίλ μαγειρέματος ή εκλήθη ένα από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
Η θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος είναι πολύ χαμηλή για το επιλεγμένο προφίλ μαγειρέματος.

Η διεξαγωγή μαγειρέματος
1

Θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος πολύ χαμηλή
Η συσκευή αναφέρει με το αναβοσβήσιμο της ένδει‐
ξης 'Προθέρμανση', ότι ο θάλαμος μαγειρέματος
πρέπει να προθερμανθεί χειροκίνητα. Το C-Dial
ανάβει πράσινο.

2

Προθέρμανση
Μετά την επιλογή του κουμπιού 'Προθέρμανση', η
συσκευή θερμαίνει αυτόματα το θάλαμο μαγειρέμα‐
τος στη ρυθμισμένη θερμοκρασία μαγειρέματος του
προφίλ μαγειρέματος. Το C-Dial ανάβει κίτρινο κατά
τη διάρκεια της προθέρμανσης.

3

Θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος διατηρείται
Εάν έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία θαλάμου μαγει‐
ρέματος, τότε το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο. Η
θερμοκρασία του θαλάμου μαγειρέματος διατηρεί‐
ται.

4

Εντολή για τροφοδοσία
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα για την τροφοδοσία
και η ένδειξη εντολής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής'
ανάβει.
Τροφοδοσία
Κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας του θαλάμου μα‐
γειρέματος, το C-Dial ανάβει κίτρινο.

5

Έναρξη
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, το CDial ανάβει πράσινο. Πατώντας το C-Dial ξεκινάει η
διεργασία μαγειρέματος.

6

Μαγείρεμα
Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει. Εμφανίζονται ο
χρόνος μαγειρέματος που απομένει ή η εσωτερική
θερμοκρασία που επιτεύχθηκε. Το C-Dial ανάβει
κόκκινο.
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7

Τέλος μαγειρέματος επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του μαγειρέματος, τότε
το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο.

Εντολή για λήψη
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
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4.10 Η διεξαγωγή μαγειρέματος με Cool down
Προϋποθέσεις
■
■

Καταχωρίστηκε εκ νέου ένα προφίλ μαγειρέματος ή εκλήθη ένα από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
Η θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος είναι πολύ υψηλή για το επιλεγμένο προφίλ μαγειρέματος.

Η διεξαγωγή μαγειρέματος
1

Θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος πολύ υψηλή
Η συσκευή αναφέρει με το αναβοσβήσιμο της ένδει‐
ξης 'Cool down', ότι ο θάλαμος μαγειρέματος πρέ‐
πει να κρυώσει χειροκίνητα. Το C-Dial ανάβει πρά‐
σινο.
Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ανάβει η ένδειξη εντολής 'Άνοιγμα πόρ‐
τας συσκευής' για να επιταχυνθεί το κρύωμα.

2

Εντολή για κρύωμα
Μετά το άνοιγμα της πόρτας συσκευής συνεχίζει να
αναβοσβήνει η ένδειξη 'Cool down'. Το C-Dial ανά‐
βει κίτρινο.

3

Κρύωμα
Με την επιλογή 'Cool down', η συσκευή ψύχει αυτό‐
ματα το θάλαμο μαγειρέματος στη ρυθμισμένη θερ‐
μοκρασία μαγειρέματος του προφίλ μαγειρέματος.
Το C-Dial ανάβει κίτρινο κατά τη διάρκεια του κρυώ‐
ματος.

4

Θερμοκρασία θαλάμου μαγειρέματος επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία θαλάμου μαγει‐
ρέματος, τότε το ανεμιστήρας σταματάει. Το C-Dial
αναβοσβήνει πράσινο.

5

6

Τροφοδοσία
Συγχρόνως κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας του
θαλάμου μαγειρέματος ανάβει η ένδειξη εντολής
'Κλείσιμο πόρτας συσκευής'.
Έναρξη
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, το CDial ανάβει πράσινο. Πατώντας το C-Dial ξεκινάει η
διεργασία μαγειρέματος.

Μαγείρεμα
Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει. Εμφανίζονται ο
χρόνος μαγειρέματος που απομένει ή η εσωτερική
θερμοκρασία που επιτεύχθηκε. Το C-Dial ανάβει
κόκκινο.
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7

Τέλος μαγειρέματος επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του μαγειρέματος, τότε
το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο.

Εντολή για λήψη
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
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4.11 Αλλαγή δεδομένων κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■

Ξεκινήσατε τη διεργασία μαγειρέματος.

Αλλαγή δεδομένων κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος' για
να αλλάξετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος.

2.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή θερ‐
μοκρασία μαγειρέματος.

3.

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος' για να
αλλάξετε το χρόνο μαγειρέματος.

4.

Ρυθμίστε γυρίζοντας το C-Dial τον επιθυμητό χρόνο
μαγειρέματος.

5.

Επιλέξτε το κουμπί της επιθυμητής λειτουργίας μα‐
γειρέματος, για να αλλάξετε τη βαθμίδα της λειτουρ‐
γίας μαγειρέματος, π.χ. 'Ταχύτητα ανεμιστήρα'.

Αποτέλεσμα: Οι αλλαγές υιοθετούνται μετά από
περ. 5 δευτερόλεπτα στη διεργασία μαγειρέματος.

4.12 Χειροκίνητη προσθήκη ατμού κατά τη διάρκεια της διεργασίας
μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■
■

Καταχωρίσατε εκ νέου ένα προφίλ μαγειρέματος με τις λειτουργίες 'Καυτός αέρας' ή καλέσατε ένα
από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
Ξεκινήσατε τη διεργασία μαγειρέματος.

Χειροκίνητη προσθήκη ατμού κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος
Πιέστε το κουμπί 'Χειροκίνητη προσθήκη ατμού' για
όσο χρειάζεται να προστεθεί ατμός.

1.

Αποτέλεσμα: Το φαγητό δέχεται ατμό.
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5 Εργασία με το βιβλίο μαγειρικής
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Μέσω του 'Βιβλίου μαγειρικής' από το easyDial μπορείτε να καλέσετε ένα ήδη υπάρχον προφίλ μαγει‐
ρέματος και να ξεκινήσετε αμέσως.
Πριν από την έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις
υποδείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο
χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Μόνο στο 'Βιβλίο μαγειρικής' μπορείτε να καταχωρίσετε και να αποθηκεύσετε ένα προφίλ μαγειρέματος
πολλών βημάτων. Ένα Προφίλ μαγειρέματος που αποθηκεύτηκε μία φορά στο 'βιβλίο μαγειρικής' δεν
μπορεί να αλλάξει, αλλά πρέπει ενδεχ. να διαγραφεί και να καταχωριστεί εκ νέου.
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοκιμασμένο 'Βιβλίο μαγειρικής' για άλλους φούρνους κυκλο‐
φορίας θερμού αέρα Convotherm, τότε μπορείτε να εξαγάγετε και να εισαγάγετε αυτό το βιβλίο μαγειρι‐
κής μέσω της σύνδεσης USB, με τις λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής του βιβλίου μαγειρικής.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα για τις εργασίες μαγειρέματος για τις ουσιαστικές
ενέργειες του μαγειρέματος με το 'Βιβλίο μαγειρικής'.

5.1 Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής
Λειτουργίες βιβλίου μαγειρικής
Θέση προγράμματος Ρ1 έως Ρ99 για προφίλ μαγειρέματος
Προφίλ μαγειρέματος με ένα βήμα μαγειρέματος
Βήμα μαγειρέματος 3 ενός προφίλ μαγειρέματος με πολλά βήματα, δυνατά το μέγ. 9
βήματα μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■

Το προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύτηκε στο 'Βιβλίο μαγειρικής'.

Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής
1.

Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

2.

Επιλέξτε γυρίζοντας το C-Dial τη θέση προγράμμα‐
τος του επιθυμητού προφίλ μαγειρέματος.
C-Dial πράσινο = κατειλημμένη θέση προγράμμα‐
τος

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος με τα δεδο‐
μένα του βήματος μαγειρέματος εμφανίζεται.
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Περαιτέρω βήματα:
Να προθερμάνετε ή να κρυώσετε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με την εντολή, διαδικασία βλέ‐
πε Σελίδα 26
■ Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 35
■ Διαγραφή προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 39
■ Έξοδος από το βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 40
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος με πολλά βήματα, βλέπε Σελίδα 41

■
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5.2 Έναρξη προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής
Προϋποθέσεις
■

■
■
■

Πριν από την έναρξη ενός προφίλ μαγειρέματος να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υπο‐
δείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο
χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Εκλήθη ένα προφίλ μαγειρέματος από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
Προθερμάνατε ή κρυώσατε το θάλαμο μαγειρέματος σύμφωνα με μία εντολή.
Το C-Dial ανάβει πράσινο.

Έναρξη προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής
Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ξεκινήσετε τη διερ‐
γασία μαγειρέματος.

1.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος ξεκινάει και
το C-Dial ανάβει κόκκινο.
Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 27
■ Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μα‐
γείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης.

■
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5.3 Αποθήκευση εκ νέου προφίλ μαγειρέματος ενός βήματος στο βιβλίο
μαγειρικής
Αποθήκευση εκ νέου προφίλ μαγειρέματος ενός βήματος στο βιβλίο μαγειρικής
1.

Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

2.

Επιλέξτε γυρίζοντας το C-Dial μία ελεύθερη θέση
προγράμματος για το προφίλ μαγειρέματος.
C-Dial κίτρινο = ελεύθερη θέση προγράμματος
C-Dial πράσινο = κατειλημμένη θέση προγράμμα‐
τος
Καταχωρίστε τα δεδομένα του προφίλ μαγειρέμα‐
τος.

3.

4.

Αποθηκεύστε τα δεδομένα με το κουμπί 'Βιβλίο μα‐
γειρικής'.

5.

Αρνηθείτε την καταχώριση κι άλλου βήματος μαγει‐
ρέματος.
Ή εφόσον επιθυμείτε να καταχωρίσετε άλλο ένα βή‐
μα μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε 'Εισαγωγή προ‐
φίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων στο βιβλίο μα‐
γειρικής' σχετικά Σελίδα 38.

6.

Επιβεβαιώστε με το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

7.

Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής' για να βγείτε
από το βιβλίο μαγειρικής.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύτη‐
κε.
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Περαιτέρω βήματα:
Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελί‐
δα 38
■ Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 33

■
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5.4 Αποθήκευση εκ νέου προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων στο βιβλίο
μαγειρικής
Προϋποθέσεις
■
■

Βρίσκεστε στο 'Βιβλίο μαγειρικής' και έχετε επιλέξει μία θέση προγράμματος.
Έχετε ήδη καταχωρίσει και αποθηκεύσει το πρώτο βήμα μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος.

Αποθήκευση εκ νέου προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων στο βιβλίο μαγειρικής
1.

Καταχωρίστε τα δεδομένα για το 2ο βήμα μαγειρέ‐
ματος του προφίλ μαγειρέματος.

2.

Αποθηκεύστε τα δεδομένα του 2ου βήματος μαγει‐
ρέματος με το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

3.

Αρνηθείτε την καταχώριση κι άλλου βήματος μαγει‐
ρέματος.
Ή καταχωρίστε εδώ τα δεδομένα ενός ακόμα βήμα‐
τος μαγειρέματος.

4.

Επιβεβαιώστε με το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

5.

Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής' για να βγείτε
από το βιβλίο μαγειρικής.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύτη‐
κε.
Περαιτέρω βήματα:
Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 33
■ Η διεξαγωγή μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος με πολλά βήματα, βλέπε Σελίδα 41

■

Οδηγία χρήσης

38

5 Εργασία με το βιβλίο μαγειρικής

5.5 Διαγραφή προφίλ μαγειρικής από το βιβλίο μαγειρικής
Λειτουργίες βιβλίου μαγειρικής
Θέση προγράμματος Ρ1 έως Ρ99 για προφίλ μαγειρέματος
Διαγραφή προφίλ μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■

Το προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύτηκε στο 'Βιβλίο μαγειρικής'.

Διαγραφή προφίλ μαγειρικής από το βιβλίο μαγειρικής
1.

Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

2.

Επιλέξτε γυρίζοντας το C-Dial τη θέση προγράμμα‐
τος του επιθυμητού προφίλ μαγειρέματος.
C-Dial πράσινο = κατειλημμένη θέση προγράμμα‐
τος

3.

Κρατήστε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής' πατημένο
για τόσο, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί 'del'.

4.

Επιβεβαιώστε αμέσως με το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρι‐
κής'.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος με τα δεδο‐
μένα διαγράφηκε από τη θέση προγράμματος. Το
C-Dial ανάβει κίτρινο.
Περαιτέρω βήματα:
Έξοδος από το βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 40

■
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5.6 Έξοδος από το βιβλίο μαγειρικής
Προϋποθέσεις
■

Η θέση προγράμματος ενός προφίλ μαγειρέματος επιλέχθηκε στο 'Βιβλίο μαγειρικής'.

Έξοδος από το βιβλίο μαγειρικής
Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

1.

Αποτέλεσμα: Γίνεται έξοδος από το 'Βιβλίο μαγειρι‐
κής'.
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5.7 Η διεξαγωγή μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων
Προϋποθέσεις
■
■
■

Εκλήθη ένα προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
Ο θάλαμος μαγειρέματος προθερμάνθηκε ή κρύωσε σύμφωνα με μία εντολή.
Ο θάλαμος μαγειρέματος τροφοδοτήθηκε.

Η διεξαγωγή μαγειρέματος
1

Έναρξη
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, το CDial ανάβει πράσινο. Πατώντας το C-Dial ξεκινάει η
διεργασία μαγειρέματος.

2

Μαγείρεμα βήμα μαγειρέματος 1
Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει με το βήμα μα‐
γειρέματος 1. Ο συνολικός χρόνος μαγειρέματος
που απομένει ή η εσωτερική θερμοκρασία που επι‐
τεύχθηκε εμφανίζεται εναλλάξ με το τρέχον βήμα
μαγειρέματος σε όλα τα βήματα μαγειρέματος Το CDial ανάβει κόκκινο.

3

Μαγείρεμα βήμα μαγειρέματος 2
Η διεργασία μαγειρέματος συνεχίζει με το βήμα μα‐
γειρέματος 2. Το C-Dial ανάβει κόκκινο.

4

Μαγείρεμα βήμα μαγειρέματος 3
Η διεργασία μαγειρέματος συνεχίζει με το βήμα μα‐
γειρέματος 3. Το C-Dial ανάβει κόκκινο.

5

Τέλος μαγειρέματος επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του μαγειρέματος, τότε
το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο.

Εντολή για λήψη
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
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6 Καθαρισμός με easyDial
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Για τον καθαρισμό του θαλάμου μαγειρέματος είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας 'Καθαρισμός' διάφορα
προφίλ καθαρισμού.
Πριν από την έναρξη μίας διαδικασίας καθαρισμού πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις
υποδείξεις κινδύνου σχετικά την ασφαλή εργασία κατά τον καθαρισμό που παρατίθενται στο εγχειρίδιο
χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα για τις εργασίες καθαρισμού και για τις ουσιαστι‐
κές ενέργειες του καθαρισμού με το easyDial.

6.1 Κλήση προφίλ καθαρισμού
Διαθέσιμα προφίλ καθαρισμού
Προφίλ καθαρισμού Cleaning assistent, ημιαυτόματος καθαρισμός θαλάμου μαγειρέ‐
ματος
Προφίλ καθαρισμού Πλύση με νερό
Προφίλ καθαρισμού ConvoClean
Βαθμίδα καθαρισμού 1 για λίγο λερωμένο
Βαθμίδα καθαρισμού 2 για μέτρια λερωμένο
Βαθμίδα καθαρισμού 3 για πολύ λερωμένο
Βαθμίδα καθαρισμού 4 για πάρα πολύ λερωμένο
Βαθμίδα καθαρισμού 1 για λίγο λερωμένο με Απολύμανση με ατμό και Στέγνωμα
Βαθμίδα καθαρισμού 2 για μέτρια λερωμένο με Απολύμανση με ατμό και Στέγνωμα
Βαθμίδα καθαρισμού 3 για πολύ λερωμένο με Απολύμανση με ατμό και Στέγνωμα
Βαθμίδα καθαρισμού 4 για πάρα πολύ λερωμένο με Απολύμανση με ατμό και Στέγνω‐
μα
Κλήση προφίλ καθαρισμού
1.

Επιλέξτε το κουμπί 'Καθαρισμός'.

2.

Επιλέξτε γυρίζοντας το C-Dial το επιθυμητό προφίλ
καθαρισμού.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ καθαρισμού μαζί με τη
διάρκεια καθαρισμού εμφανίζεται.

Οδηγία χρήσης

42

6 Καθαρισμός με easyDial
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη προφίλ καθαρισμού, διαδικασία βλέπε Σελίδα 44
■ Έξοδος από τον καθαρισμό, διαδικασία βλέπε Σελίδα 45
■ Η διεξαγωγή του ημιαυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος, βλέπε Σελίδα 46
■ Η διεξαγωγή του καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος χωρίς καθαριστικό βλέπε Σελίδα 48
■ Η διεξαγωγή του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος ConvoClean, βλέπε Σελί‐
δα 49
■ Η διεξαγωγή του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος ConvoClean με μονή δό‐
ση, βλέπε Σελίδα 50

■
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6.2 Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού
Προϋποθέσεις
■

■
■

Πριν από την έναρξη ενός προφίλ καθαρισμού να μάθετε και να ακολουθείτε οπωσδήποτε τους κα‐
νόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά με την ασφαλή εργασία κατά τον καθαρισμό που παρατί‐
θενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Καλέσατε ένα επιθυμητό προφίλ καθαρισμού.
Το C-Dial ανάβει πράσινο.

Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού
Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ξεκινήσετε τη διαδι‐
κασία καθαρισμού.

1.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ καθαρισμού ξεκινάει αμέ‐
σως και το C-Dial ανάβει κόκκινο.
Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διαδικασίας καθαρισμού, διαδικασία βλέπε Σελίδα 44
■ Καθαρίστε με το προφίλ καθαρισμού, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά τον κα‐
θαρισμό' στο εγχειρίδιο χρήσης

■

6.3 Διακοπή διαδικασίας καθαρισμού
Προϋποθέσεις
■
■
■

Καλέσατε ένα προφίλ καθαρισμού.
Ξεκινήσατε το προφίλ καθαρισμού.
Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

Διακοπή διαδικασίας καθαρισμού
Πιέστε το C-Dial για να σταματήσετε τη διαδικασία
καθαρισμού.

1.

Αποτέλεσμα: Η διαδικασία καθαρισμού σταματάει
(δυνατόν μόνο εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα
καθαριστικό). Το C-Dial ανάβει πράσινο.
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6.4 Έξοδος από τον καθαρισμό
Προϋποθέσεις
■

Επιλέξατε ένα προφίλ καθαρισμού.

Έξοδος από τον καθαρισμό
Επιλέξτε το κουμπί 'Καθαρισμός'.

1.

Αποτέλεσμα: Γίνεται έξοδος από 'Καθαρισμός'.
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6.5 Δομή του ημιαυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■
■
■

Η πόρτα του θαλάμου μαγειρέματος είναι κλειστή.
Επιλέχθηκε το προφίλ καθαρισμού του ημιαυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
Το προφίλ καθαρισμού ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή καθαρισμού
1

Απομάκρυνση των τροφίμων
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού του ημι‐
αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος πρέ‐
πει να απομακρυνθούν όλα τα τρόφιμα από το θά‐
λαμο μαγειρέματος. Το C-Dial ανάβει πράσινο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
2

Τρόφιμα απομακρύνθηκαν
Ενώ ελέγχεται εάν απομακρύνθηκαν όλα τα τρόφι‐
μα, ανάβει η ένδειξη εντολής 'Κλείσιμο πόρτας συ‐
σκευής'. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

3

1η ενότητα καθαρισμού
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
αμέσως η 1η ενότητα καθαρισμού (φάση διαβρο‐
χής) της διαδικασίας καθαρισμού. Εμφανίζεται η
διάρκεια του καθαρισμού. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

4

Εντολή για τον ψεκασμό του καθαριστικού
Όταν τερματιστεί η 1η ενότητα καθαρισμού ακούγε‐
ται ένα σήμα και οι ενδείξεις εντολής 'Άνοιγμα πόρ‐
τας συσκευής' και 'Ψεκασμός καθαριστικού' ανά‐
βουν.
Ψεκασμός καθαριστικού
Ενώ ψεκάζεται το καθαριστικό ανάβουν οι ενδείξεις
εντολής 'Κλείσιμο πόρτας συσκευής' και 'Ψεκασμός
καθαριστικού'. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

5

6

2η ενότητα καθαρισμού
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
η 2η ενότητα καθαρισμού (φάση καθαρισμού). Εμ‐
φανίζεται η υπόλοιπη διάρκεια του καθαρισμού. Το
C-Dial ανάβει κίτρινο.
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7

8

Εντολή για πλύση με νερό
Όταν τερματιστεί η 2η ενότητα καθαρισμού ακούγε‐
ται ένα σήμα και οι ενδείξεις εντολής 'Άνοιγμα πόρ‐
τας συσκευής' και 'Να ξεπλύνετε με νερό' ανάβουν.
Να ξεπλύνετε με νερό
Ενώ γίνεται η πλύση με νερό ανάβουν οι ενδείξεις
εντολής 'Κλείσιμο πόρτας συσκευής' και 'Να ξεπλύ‐
νετε με νερό'. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

9

3η ενότητα καθαρισμού
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
η 3η ενότητα καθαρισμού. Εμφανίζεται η υπόλοιπη
διάρκεια του καθαρισμού. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

10

Τέλος καθαρισμού επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του καθαρισμού, τότε
το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
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6.6 Η διεξαγωγή καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος χωρίς καθαριστικό
Προϋποθέσεις
■
■
■

Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Επιλέχθηκε το προφίλ καθαρισμού του καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος χωρίς καθαριστικό.
Το προφίλ καθαρισμού ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή καθαρισμού
1

Απομάκρυνση των τροφίμων
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού του κα‐
θαρισμού θαλάμου μαγειρέματος χωρίς καθαριστι‐
κό πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα τρόφιμα από
το θάλαμο μαγειρέματος. Το C-Dial ανάβει πράσι‐
νο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
2

Τρόφιμα απομακρύνθηκαν
Ενώ ελέγχεται εάν απομακρύνθηκαν όλα τα τρόφι‐
μα, ανάβουν οι ενδείξεις εντολής 'Κλείσιμο πόρτας
συσκευής'. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

3

Καθαρισμός
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
αμέσως η διαδικασία καθαρισμού του καθαρισμού
θαλάμου μαγειρέματος χωρίς καθαριστικό. Εμφανί‐
ζεται η διάρκεια του καθαρισμού που απομένει. Το
C-Dial ανάβει κίτρινο.

4

Τέλος καθαρισμού επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του καθαρισμού, τότε
το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
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6.7 Η διεξαγωγή του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
ConvoClean
Προϋποθέσεις
■
■
■

Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Επιλέχθηκε ένα προφίλ καθαρισμού του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
ConvoClean.
Το προφίλ καθαρισμού ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή καθαρισμού
1

Απομάκρυνση των τροφίμων
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού του
πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου
μαγειρέματος ConvoClean πρέπει να απομακρυν‐
θούν όλα τα τρόφιμα από το θάλαμο μαγειρέματος.
Το C-Dial ανάβει πράσινο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
2

Τρόφιμα απομακρύνθηκαν
Ενώ ελέγχεται εάν απομακρύνθηκαν όλα τα τρόφι‐
μα, ανάβει η ένδειξη εντολής 'Κλείσιμο πόρτας συ‐
σκευής'. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

3

Καθαρισμός
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
αμέσως η διαδικασία καθαρισμού του πλήρως αυ‐
τόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
ConvoClean. Εμφανίζεται η διάρκεια του καθαρι‐
σμού που απομένει. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

4

Τέλος καθαρισμού επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του καθαρισμού, τότε
το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
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6.8 Η διεξαγωγή του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
ConvoClean με μονή δόση.
Προϋποθέσεις
■
■
■

Η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Επιλέχθηκε ένα προφίλ καθαρισμού του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
ConvoClean.
Το προφίλ καθαρισμού ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή καθαρισμού
1

Απομάκρυνση των τροφίμων
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού του
πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου
μαγειρέματος ConvoClean με μονή δόση πρέπει να
απομακρυνθούν όλα τα τρόφιμα από το θάλαμο μα‐
γειρέματος. Το C-Dial ανάβει πράσινο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
2

Τρόφιμα απομακρύνθηκαν
Ενώ ελέγχεται εάν απομακρύνθηκαν όλα τα τρόφι‐
μα, ανάβει η ένδειξη εντολής 'Κλείσιμο πόρτας συ‐
σκευής'. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

3

1η ενότητα καθαρισμού
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
αμέσως η 1η ενότητα καθαρισμού (φάση διαβρο‐
χής) του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου
μαγειρέματος ConvoClean με μονή δόση. Εμφανίζε‐
ται η διάρκεια του καθαρισμού που απομένει. Το CDial ανάβει κίτρινο.

4

Εντολή για την πλήρωση του καθαριστικού
Όταν τερματιστεί η 1η ενότητα καθαρισμού ακούγε‐
ται ένα σήμα και οι ενδείξεις εντολής 'Άνοιγμα πόρ‐
τας συσκευής' και ''Ελλειψη καθαριστικού' ανάβουν.
Πλήρωση καθαριστικού
Ενώ πληρώνεται καθαριστικό ανάβουν οι ενδείξεις
εντολής 'Κλείσιμο πόρτας συσκευής' και 'Έλλειψη
καθαριστικού'. Εμφανίζεται ο αριθμός των απαραί‐
τητων φιαλιδίων. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

5

Οδηγία χρήσης

50

6 Καθαρισμός με easyDial
6

2η ενότητα καθαρισμού
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
η 2η ενότητα καθαρισμού (φάση καθαρισμού) του
πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου
μαγειρέματος ConvoClean με μονή δόση. Εμφανίζε‐
ται η διάρκεια του καθαρισμού που απομένει. Το CDial ανάβει κίτρινο.

7

Εντολή για την πλήρωση του απορρυπαντικού
Όταν τερματιστεί η 2η ενότητα καθαρισμού ακούγε‐
ται ένα σήμα και οι ενδείξεις εντολής 'Άνοιγμα πόρ‐
τας συσκευής' και 'Έλλειψη απορρυπαντικού' ανά‐
βουν.
Πλήρωση απορρυπαντικού
Ενώ πληρώνεται απορρυπαντικό ανάβουν οι ενδεί‐
ξεις εντολής 'Κλείσιμο πόρτας συσκευής' και 'Έλλει‐
ψη απορρυπαντικού'. Εμφανίζεται ο αριθμός των
απαραίτητων φιαλιδίων. Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

8

9

3η ενότητα καθαρισμού
Μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής ξεκινάει
η 3η ενότητα καθαρισμού (φάση απορρυπαντικού)
του πλήρως αυτόματου καθαρισμού θαλάμου
μαγειρέματος ConvoClean με μονή δόση. Εμφανίζε‐
ται η διάρκεια του καθαρισμού που απομένει.
Το C-Dial ανάβει κίτρινο.

10

Τέλος καθαρισμού επιτεύχθηκε
Εάν έχει επιτευχθεί το τέλος του καθαρισμού, τότε
το C-Dial αναβοσβήνει πράσινο.

Εντολή για άνοιγμα της πόρτας συσκευής
Συγχρόνως ακούγεται ένα σήμα και η ένδειξη εντο‐
λής 'Άνοιγμα πόρτας συσκευής' ανάβει.
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7 Εκτέλεση ρυθμίσεων στο easyDial
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Μέσω της σελίδας 'Ρυθμίσεις' μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις συσκευής του φούρνου σας κυκλοφο‐
ρίας θερμού αέρα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα για τις σημαντικές ενέργειες με
τις 'Ρυθμίσεις'.

7.1 Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ένδειξης θερμοκρασίας
Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας, ένδειξης θερμοκρασίας και έντασης ήχου
1.

Κρατήστε το C-Dial πατημένο για τόσο, μέχρι στην
οθόνη να εμφανιστεί 'AdJ' και 'd' για την ημέρα.

2.

Επιλέξτε την ημέρα γυρίζοντας το C-Dial.

3.

Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ρυθμίσετε το μήνα.

4.

Επιλέξτε το μήνα γυρίζοντας το C-Dial.

5.

Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ρυθμίσετε το έτος.

6.

Επιλέξτε το έτος γυρίζοντας το C-Dial.

7.

Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ρυθμίσετε την ώρα.

8.

Επιλέξτε την ώρα γυρίζοντας το C-Dial.

9.

Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ρυθμίσετε τα λε‐
πτά.

10

Επιλέξτε τα λεπτά γυρίζοντας το C-Dial.

11.

Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ρυθμίσετε την έν‐
δειξη θερμοκρασίας.

12.

Επιλέξτε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή ένδει‐
ξη θερμοκρασίας σε °C.

13.

Πιέστε σύντομα το C-Dial για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου του σήματος.
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14.

Επιλέξτε γυρίζοντας το C-Dial την επιθυμητή έντα‐
ση ήχου από το 5 έως το 100.

15.

Πιέστε σύντομα το C-Dial για να βγείτε από τις
'Ρυθμίσεις'.

Αποτέλεσμα: Οι 'Ρυθμίσεις' αποθηκεύτηκαν.
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8 Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Μέσω της σελίδας Λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις συσκευής του
φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα. Για εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων χρειάζεστε τη σύνδεση
USB του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα. Αυτή βρίσκεται στο πλαίσιο χειρισμού easyDial.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα και τις εργασίες για τις ουσιαστικές ενέργειες του
μαγειρέματος κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή.

8.1 Κλήση και έναρξη λειτουργιών εισαγωγής/εξαγωγής
Λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής
Εξαγωγή δεδομένων HACCP
Εισαγωγή ενός βιβλίου μαγειρικής
Εξαγωγή ενός βιβλίου μαγειρικής
Εισαγωγή ενός προφίλ καθαρισμού για τον καθαρισμό με μονή δόση
Εισαγωγή ενός προφίλ καθαρισμού για τον καθαρισμό με κάνιστρα
Εκτέλεση μίας ενημέρωσης λογισμικού

Προϋποθέσεις
■
■
■
■

Πρέπει να αλλάξετε τα ονόματα δεδομένων του επιθυμητού βιβλίου μαγειρικής σε ''B0STEPS.DB''.
Το στικ USB είναι τοποθετημένο.
Η ένδειξη εντολής 'Στικ USB τοποθετημένο' ανάβει.
Το C-Dial ανάβει μπλε.
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Κλήση και έναρξη λειτουργιών εισαγωγής/εξαγωγής
1.

Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής'.

2.

Επιλέξτε γυρίζοντας το C-Dial μίας από τις λειτουρ‐
γίες εισαγωγής ή εξαγωγής, π.χ. 'Pro In'.

3.

Ξεκινήστε πιέζοντας το C-Dial την επιλεγμένη λει‐
τουργία εισαγωγής ή εξαγωγής, π.χ. 'Pro In'.

8.2 Έξοδος από τις λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής
Προϋποθέσεις
■
■
■

Το στικ USB είναι τοποθετημένο.
Οι λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής καλούνται.
Το C-Dial ανάβει μπλε.

Έξοδος από τις λειτουργίες εισαγωγής/εξαγωγής
Επιλέξτε το κουμπί 'Βιβλίο μαγειρικής' για να βγείτε
από τις λειτουργίες εισαγωγής ή εξαγωγής.

1.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε τώρα να βγάλετε το στικ
USB. Το C-Dial ανάβει πράσινο.
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8.3 Η διεξαγωγή της εξαγωγής των δεδομένων HACCP
Προϋποθέσεις
■
■

Το στικ USB είναι τοποθετημένο.
Η λειτουργία κλήθηκε και ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή της εξαγωγής
1

Τα δεδομένα HACCP εξάγονται
Η συσκευή ξεκινάει με την εξαγωγή των δεδομένων
HACCP στο στικ USB. Το C-Dial αναβοσβήνει
μπλε.

Συγχρόνως αναβοσβήνει η ένδειξη εντολής 'Στικ
USB τοποθετημένο'.
2

Μεταφορά δεδομένων ολοκληρώθηκε
Η μεταφορά δεδομένων έχει ολοκληρωθεί, όταν το
C-Dial σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάβει συν‐
εχώς μπλε.

Συγχρόνως σταματάει να αναβοσβήνει η ένδειξη
εντολής 'Στικ USB τοποθετημένο' και ανάβει ξανά
συνεχώς.
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8.4 Η διεξαγωγή της εισαγωγής ή εξαγωγής ενός βιβλίου μαγειρικής
Προϋποθέσεις
■
■

Το στικ USB είναι τοποθετημένο.
Η λειτουργία εισαγωγής ή εξαγωγής κλήθηκε και ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή της εισαγωγής ή εξαγωγής
1

Δεδομένα του βιβλίου μαγειρικής εισάγονται ή εξά‐
γονται
Η συσκευή ξεκινάει με την εισαγωγή ή την εξαγωγή
των δεδομένων. Το C-Dial αναβοσβήνει μπλε.

Συγχρόνως αναβοσβήνει η ένδειξη εντολής 'Στικ
USB τοποθετημένο'.
2

Μεταφορά δεδομένων ολοκληρώθηκε
Η μεταφορά δεδομένων έχει ολοκληρωθεί, όταν το
C-Dial σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάβει συν‐
εχώς μπλε.

Συγχρόνως σταματάει να αναβοσβήνει η ένδειξη
εντολής 'Στικ USB τοποθετημένο' και ανάβει ξανά
συνεχώς.
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8.5 Η διεξαγωγή της εισαγωγής ενός προφίλ καθαρισμού
Προϋποθέσεις
■
■

Το στικ USB είναι τοποθετημένο.
Η λειτουργία εισαγωγής κλήθηκε και ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή της εισαγωγής
1

Εισάγονται δεδομένα του προφίλ καθαρισμού
Η συσκευή ξεκινάει με την εισαγωγή του επιλεγμέ‐
νου προφίλ καθαρισμού. Το C-Dial αναβοσβήνει
μπλε.

Συγχρόνως αναβοσβήνει η ένδειξη εντολής 'Στικ
USB τοποθετημένο'.
2

Μεταφορά δεδομένων ολοκληρώθηκε
Η μεταφορά δεδομένων έχει ολοκληρωθεί, όταν το
C-Dial σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάβει συν‐
εχώς μπλε.

Συγχρόνως σταματάει να αναβοσβήνει η ένδειξη
εντολής 'Στικ USB τοποθετημένο' και ανάβει ξανά
συνεχώς.
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8.6 Η διεξαγωγή της εισαγωγής μίας ενημέρωσης λογισμικού
Προϋποθέσεις
■
■

Το στικ USB είναι τοποθετημένο.
Η λειτουργία ενημέρωσης κλήθηκε και ξεκίνησε.

Η διεξαγωγή μίας ενημέρωσης λογισμικού
1

Η ενημέρωση λογισμικού εκτελείται
Η συσκευή ξεκινάει με την ενμημέρωση λογισμικού
και εισαγάγει τα δεδομένα από το στικ USB. Εμφα‐
νίζεται η πρόοδος της εισαγωγής. Το C-Dial αναβο‐
σβήνει μπλε.

Συγχρόνως αναβοσβήνει η ένδειξη εντολής 'Στικ
USB τοποθετημένο'.
2

Μεταφορά δεδομένων ολοκληρώθηκε
Η μεταφορά δεδομένων έχει ολοκληρωθεί, όταν το
C-Dial σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάβει συν‐
εχώς μπλε.

Συγχρόνως σταματάει να αναβοσβήνει η ένδειξη
εντολής 'Στικ USB τοποθετημένο' και ανάβει ξανά
συνεχώς.
3

Το easyDial επανεκκινείται
Η συσκευή επανεκκινεί αυτόματα ξανά το easyDial.
Όλες οι ενδείξεις εντολής και το C-Dial έχουν σβή‐
σει.

4

Ενημέρωση λογισμικού ολοκληρώθηκε
Η συσκευή ξεκινάει με την ένδειξη των τρόπων λει‐
τουργίας και όχι πλέον με την εισαγωγή/εξαγωγή
των δεδομένων. Η ένδειξη εντολής 'Στικ USB τοπο‐
θετημένο' ανάβει. Το C-Dial ανάβει πράσινο.

Οδηγία χρήσης
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