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1 Общи положения

1 Общи положения
Цел на тази глава
В тази глава Ви даваме информация как да работите с ръководството за обслужване.

1.1 Структура на клиентската документация
Части от документацията на клиента
Клиентската документация на конвектомата се състои от:
■
Наръчник за инсталация
■
Наръчник за обслужване
■
Ръководство за обслужване easyDial (този наръчник)
Теми на наръчника за инсталация
Наръчникът за експлоатация е предназначен за обучен квалифициран персонал, вижте 'Изиск‐
вания към персонала' в наръчника за експлоатация.
Той обхваща следните теми:
■
Структура и функция: описва важни за инсталацията на конвектомата части
■
Безопасност: описва всички опасности и подходящи насрещни мерки по време на инстала‐
цията
■
Транспортиране: съдържа необходима информация за транспортиране на конвектомата
■
Поставяне: представя варианти за поставяне на конвектомата
■
Инсталация: описва необходимите захранващи връзки
■
Пускане в експлоатация: описва първото пускане на конвектомата в експлоатация
■
Извеждане от експлоатация: описва необходимите дейности в края на срока на експлоата‐
ция на конвектомата
■
Технически характеристики, схеми на свързванията: съдържа необходимата техническа ин‐
формация на конвектомата
■
Контролни листове: съдържа контролни листове за инсталацията и гаранцията на конвекто‐
мата
Теми на наръчника за обслужване
Наръчникът за обслужване е предназначено за инструктиран и обучен квалифициран персонал,
вижте 'Изисквания към персонала' в наръчника за обслужване.
Той обхваща следните теми:
■
Структура и функция: описва важни за обслужването на конвектомата части
■
Безопасност: описва всички опасности и подходящи насрещни мерки при обслужване на кон‐
вектомата
■
Готвене: описва правилата, работните процеси, стъпките за обслужване и използването на
уреда при готвене
■
Почистване: представя и описва методите на почистване, почистващите препарати, работ‐
ните процеси, стъпките за обслужване и използването на уреда при почистване
■
Техническо обслужване: съдържа гаранционни указания, плана за техническа поддръжка,
информация относно повредите, грешките и аварийния режим и работните процеси, стъпки‐
те за обслужване и използването на уреда по време на техническото обслужване
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Теми на ръководството за обслужване
Ръководството за обслужване е предназначено за инструктиран и обучен квалифициран персо‐
нал, вижте 'Изисквания към персонала' в наръчника за обслужване.
Ръководството за експлоатация обхваща следните теми:
■
Структура на потребителския интерфейс: дава обяснения за потребителския интерфейс на
конвектомата
■
Обслужване на софтуера: съдържа ръководства за въвеждане и извикване на профили на
готвене, за извикване на почистващите профили, за стартиране на процеси на готвене и по‐
чистване; описва настройките на меню 'Настройки', както и импортирането и експортирането
на данните
■
Избрани профили на готвене: представя списък на изпробваните профили на готвене

Наръчник за обслужване
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1.2 Информация за безопасност, която непременно трябва да бъде
прочетена
Информация за безопасност в клиентската документация
Информацията за безопасност на конвектомата се съдържа само в наръчника за инсталация и
наръчника за обслужване.
В наръчника за инсталация информацията за безопасност се намира в описаните в него дейно‐
сти при транспортиране, поставяне, инсталация, пускане и извеждане от експлоатация.
В наръчника за обслужване информацията за безопасност се намира в описаните в него дейно‐
сти при готвене, почистване и техническо обслужване.
По отношение на информацията за безопасност ръководството за експлоатация трябва да се
приема винаги във връзка с наръчника за обслужване или с наръчника за експлоатация. При
дейности, които надхвърлят работата със софтуера, трябва да се съблюдава информацията за
безопасност, която се намира в наръчника за обслужване и наръчника за инсталация.
Части от клиентската документация, които непременно трябва да бъдат прочетени
Съдържанието на това ръководство за експлоатация описва само работата с потребителския
интерфейс. Инструкциите започват съответно със стартиране на операция, при която трябва да
се съблюдават предупредителни указания, напр. готвене или почистване. Инструкцията за из‐
вършване на съответната операция ще намерите в наръчника за инсталация или наръчника за
обслужване.
За да се гарантира безопасността на всички лица, които работят с конвектомата, трябва да про‐
четете и разберете следните части от тази документация за клиента преди да започнете рабо‐
та:
■
в зависимост от дейността, която се извършва, главата 'За Ваша безопасност' в наръчника
за инсталация или в наръчника за обслужване
■
разделите в наръчника за инсталация или в наръчника за обслужване, описващи дейността,
която се извършва
Ако не съблюдавате информацията за безопасност в наръчника за инсталация или обслужване,
рискувате да получите наранявани, които могат да доведат до смърт, и причиняването на мате‐
риални щети.
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1.3 За това ръководство за обслужване
Цел
Това ръководството за обслужване има за цел да представи на всички лица, които работят с
конвектомата, кратък преглед на easyDial и неговото обслужване и да им даде възможност да
изпълняват основни задачи с easyDial.
Целеви групи
Име на целевата група Дейности
Главен готвач

Извършва най-съществено организационна дейност, като напр.:
Въвеждане на данни за профила на готвене
■ Администриране на профили на готвене в Рецептурник
■ Разработване на нови профили на готвене
■ Настройки на уреда
■ Импортиране респ. експортиране на данни
Освен това извършва евентуално всички обслужващи дейности.
Извършва конкретното обслужване, като напр.:
■ Избор и стартиране на профил на готвене
■ Избор и стартиране на почистващ профил
■

Обслужващ персонал

Структура на ръководството за обслужване
Глава/раздел

Цел

Общи положения

Обяснява, как се борави с ръководството за обслужване Главен го‐
и връзката му с наръчника за обслужване
твач
Обслужващ
персонал
■ Представя кратък преглед на функциите на easyDial
Главен го‐
твач
■ Съдържа избрани примерни профили на готвене
Обслужващ
персонал
Описва структурата и бутоните на потребителския ин‐
Главен го‐
терфейс
твач
Обслужващ
персонал
■ Съдържа инструкции за обслужването на easyDial по
Главен го‐
време на готвене
твач
■ Съдържа описание на процесите на готвене в easyDial
Обслужващ
персонал
Съдържа инструкции за обслужването на рецептурника Главен го‐
и създаването на профили за готвене
твач
Обслужващ
персонал
■ Съдържа инструкции за обслужването на easyDial по
Обслужващ
време на почистване
персонал
■ Съдържа описание на процесите на почистване в
easyDial

Функции на easyDial

Структура на easyDial

Готвене с easyDial

Работа с рецептурник

Почистване с easyDial

Целева
група

Извършване на на‐
стройки в easyDial

Съдържа инструкции за извършване на настройки в ме‐
ню 'Настройки'

Главен го‐
твач

Импортиране/експор‐
тиране на данни

Съдържа инструкции за импортиране респ. експортира‐
не на данните

Главен го‐
твач

Начин на изписване на десетични числа
За да се постигне международна еднообразност, тук се използва винаги десетична точка.
Наръчник за обслужване
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2 Функции на easyDial
Цел на тази глава
easyDial е потребителският интерфейс на конвектомата.
С помощта на easyDial можете лесно сами да създавате профили на готвене. За това ще наме‐
рите всички функции на едно ниво.
В тази глава Ви представяме кратък преглед на функциите на easyDial и избор на наличните
профили на готвене.

2.1 Кратък преглед на функциите на easyDial
Режими на работа на easyDial
С easyDial можете да работите в следните режими на работа:
■
Пара
■
Комбинирана пара
■
Горещ въздух
■
Регенериране
В комбинация с функцията (Допълнителни функции ACS+) можете да извършвате раазлични
методи на готвене.
Налични функции за готвене
В таблицата по-долу е представен кратък преглед на режимите на работа и предоставените
към тях функции за готвене (Допълнителна функция ACS+).
'Да' означава, че функцията за готвене е достъпна в този режим на работа.
'Не' означава, че функцията за готвене не е достъпна за този режим на работа.
Функциите за готвене, които не са достъпни, не могат да се изберат при въвеждане на профила
за готвене.
Бутон

Функция за готвене

Режим на ра‐
бота 'Пара'

Режим на ра‐
бота 'Конвек‐
томат'

Режим на ра‐
бота 'Горещ
въздух'

Режим на ра‐
бота 'Регене‐
риране'

Скорост на венти‐
латора
HumidityPro

Да

Да

Да

Да

Не

Да

Не

Не

Crisp&Tasty

Не

Не

Да

Не

BakePro

Не

Не

Да

Не

Профили на готвене и рецептурник
Профилът на готвене представлява комбинация от параметри за готвене, напр. температура и
време на готвене. Вие можете да създадете собствени профили на готвене и да администрира‐
те в 'Рецептурник' до 99 профила за готвене. Освен това в 'Рецептурник' ще намерите и предва‐
рително дефинирани профили на готвене.
Почистване на работната камера с easyDial
За почистването на работната камера се предоставят 10 почистващи профила:
■
Почистващ профил 'Полуавтоматично почистване'
■
Почистващ профил 'Изплакване с вода'
■
Автоматично почистване на работната камера ConvoClean: Осем почистващи профила за
различни степени на замърсяване, които могат да се изберат отчасти с Парна дезинфекция
и Изсушаване

Наръчник за обслужване
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Настройки
В 'Настройки' могат да се настрощт датата и часа, температурната единица и силата на звуко‐
вия сигнал.
Функции за импортиране/експортиране
При функциите за импортиране респ. експортиране могат напр. да се импортират или експорти‐
рат рецептурници и да се извършват актуализации на софтуера.

Наръчник за обслужване
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2.2 Избрани профили за готвене
Различни профили за готвене
Продукт

ACS+

Дълбоко замразена франзела

170°C

Печени картофи

180°C

Крем Карамел / Роял

80°C

15
мин.
-

-

1

93°C

-

-

-

-

35°C

35
мин.
12
мин.
3 мин.

Пилешки гърди, печени

235°C

-

72°C

-

Моркови, пресни

100°C

8 мин.

-

-

Свински шницел, панниран

200°C

9 мин.

-

Рибени пръчици

210°C

Ферментиране, печени тестени изделия

Наръчник за обслужване
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3 Структура на easyDial
Цел на тази глава
Конвектоматът се обслужва с клавиши (бутони) и импулсен датчик, т. нар. Convotherm-Dial
(C-Dial). Всички функции на уреда могат да се изберат директно на дисплея с тези бутони и
C-Dial.
В тази глава Ви представяме потребителския интерфейс на easyDial, обясняваме Ви функциите
на наличните бутони и дисплея, както и функциите на C-Dial.

3.1 Кратък преглед на структурата на easyDial
Избор на режим на работа
Вижте Страница 13

Въвеждане и индикация на температурата на готвене
Вижте Страница 13

Въвеждане и индикация на времето за готвене или на
вътрешната температура
Вижте Страница 13
Избор на фФункции за готвене (Допълнителни
функции ACS+)
Вижте Страница 14

Индикация за изпълнение на операция
Вижте Страница 15
Програмна зона
Вижте Страница 16

C-Dial команден модул и статусна индикация
Вижте Страница 17

Наръчник за обслужване
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3.2 Бутони на режимите на работа
Пара

Бутон за въвеждане на профил за готвене с режим
на работа 'Пара'
■ Индикацията на бутона свети в червено, когато е
избран режимът на работа

Комбинирана пара

Бутон за въвеждане на профил за готвене с режим
на работа 'Комбинирана пара'

Горещ въздух

Бутон за въвеждане на профил за готвене с режим
на работа 'Горещ въздух'

Регенериране à la Carte

Бутон за въвеждане на профил за готвене с функ‐
ция 'Регенериране à la Carte'

3.3 Бутон и индикация на температурата на готвене
Температура на готвене

Бутон за въвеждане на температурата на готвене

Дисплей

Индикация на температурата на готвене
■ Индикация светва с настроената температура на
готвене в °C
■ Индикацията мига, докато е възможно настройва‐
нето на температурата на готвене (ок. 5 секунди)

3.4 Бутони и индикация на времето на готвене и вътрешната
температура
Време за готвене

Бутон за въвеждане на времето на готвене

Дисплей

Индикация на времето на готвене респ. вътрешната
температура
■ Индикацията светва с настроената стойност
■ Индикацията мига, докато е възможно настройва‐
нето на температурата на готвене или на вътреш‐
ната температура (ок. 5 секунди)

Вътрешна температура

Бутон за въвеждане на вътрешната температура

Наръчник за обслужване
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3.5 Бутони на функциите за готвене
Скорост на вентилатора

Бутон за избор на функция за готвене за регулиране
на въздушния поток в работната камера на 5 степе‐
ни
Степен 1
Минимален въздушен поток в работ‐
ната камера
Степен 4
Предварителна настройка
Степен 5
Максимален въздушен поток в ра‐
ботната камера
HumidityPro
Бутон за избор на функция за готвене за регулиране
на влажността в работната камера на 5 степени
Степен 1
Минимална влажност
Степен 5
Максимална влажност
Crisp&Tasty
Бутон за избор на функция за готвене за регулиране
отделянето на влагата от работната камера на 5
степени
Степен 1
Минимално отделяне на влагата
Степен 5
Максимално отделяне на влагата
BakePro
Бутон за избор на функция за печене с овлажняване
Само за избор при въве‐ в 5 степени и автоматично регулиране спирането на
ждане на профил на го‐ вентилатора
твене
Степен 1
Минимално овлажняване
Степен 5
Максимално овлажняване
Ръчно овлажняване
Бутон за въвеждане на влага в работната камера
Само за избор в процес под формата на пара или мъгла
Индикациите не светят
на приготвяне

Наръчник за обслужване
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3.6 Индикации за изпълнение на операция
Липсва препарат за из‐
плакване
Липсва почистващ пре‐
парат
Липсва вода
Грешка на уреда

Отваряне на вратата на
уреда

Индикацията мига в червено, когато трябва да се
долее препарат за изплакване
(само при пълно автоматично почистване)
Индикацията мига в червено, когато трябва да се
долее почистващ препарат
(само при пълно автоматично почистване)
Индикацията мига в червено, когато е прекъснато
захранването на водата
Индикацията мига в червено, когато е налице греш‐
ка на уреда
Извършете съответната операция, напр. извикайте
сервизен техник
Индикацията свето в жълто, когато трябва да се от‐
вори вратата на уреда

Затваряне на вратата на Индикацията светва в жълто, когато трябва да се за‐
уреда
твори вратата на уреда
Впръскване почистващ
препарат

Индикацията свети в жълто, когато в работната ка‐
мера трябва да се впръска почистващ препарат
(само при полуавтоматично почистване на работна‐
та камера)
Изплакване с вода
Индикацията свети в жълто, когато работната каме‐
ра трябва да се изплакне с вода
(само при полуавтоматично почистване на работна‐
та камера)
Пъхнато USB устройство ■ Индикацията свети в жълто, когато е пъхнато USB
устройството и то е разпознато
■ Индикацията свети в жълто, когато се предават
данни

Наръчник за обслужване

15

3 Структура на easyDial

3.7 Програмна зона
Рецептурник
Рецептурник с
пъхнато USB ус‐
тройство
Почистване
Дисплей

Бутон за рецептурника за администриране на до 99 про‐
фила на готвене
Вижте Страница 33
Бутон за функциите за ипортиране/експортиране
Вижте Страница 54
Бутон за профилите за почистване на работната камера
Вижте Страница 42
Индикация на:
актуалната температура на работната камера респ. на
вътрешната температура
■ температурата на предварително нагряване рест. тем‐
пературата на Cool down
■ актуалното време на готвене по време на процеса на
приготвяне
■ програмните места на профилите на готвене в рецептур‐
ника
■ Почистващи профили
■ Настройки
■ Функции за импортиране и експортиране
■ Кодове за грешки
■

Предварително за‐ Бутон за ръчно предварително загряване на работната ка‐
гряване
мера
■ Индикацията мига, когато има смисъл от 'Предварител‐
но нагряване'
■ Индикацията мига, когато е извършено 'Предварително
нагряване'
Вижте Страница 26
Cool down
Бутон за бързо охлаждане на работната камера
■ Индикацията мига, когато има смисъл от 'Cool down'
■ Индикацията мига, когато се извършва 'Cool down'
Вижте Страница 26
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3.8 Функциите на C-Dial
Завъртете C-Dial

Натиснете за
кратко C-Dial

Изберете настройките

Потвърдете настройките
Стартиране респ. приключване на операции
Вижте Страница 27
Вижте Страница 44

■

■

Задръжте
натиснат C-Dial

Достъп до 'Настройки'
Вижте Страница 52

C-Dial в зелено

Свети

■
■
■

Мига
C-Dial в жълто

Изискване за определено действие от обс‐
лужващото лице
■ Вратата на уреда е отворена
■ Извършва се 'Предварително нагряване'
или 'Cool down'
■ Процес на почистване
■ Програмното място в 'Рецептурника' е
празно

Свети

Мига
C-Dial в червено

Свети

C-Dial в синьо

Свети

Изисква повишено внимание от обслужва‐
щото лице
Процес на приготвяне

Пъхнато е USB устройство и е избран 'Ре‐
цептурник'
Извършва се предаване на данни

Мига

Наръчник за обслужване
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4 Готвене с easyDial
Цел на тази глава
За да готвите с конвектомата, Ви е е необходим профил на готвене, подходящ за Вашия про‐
дукт.
Можете бързо да въведете профил на готвене, състоящ се от една стъпка, чрез режимите за
работа на потребителски интерфейс easyDial на и да го стартирате веднага.
Профилът на готвене, състоящ се от няколко стъпки, трябва да се създаде в 'Рецептурник'. На‐
личният в 'Рецептурник' профил на готвене можете да извикате и стартирате веднага, вижте съ‐
що и 'Работа с рецептурник' Страница 33.
Преди да стартирате определен процес на готвене трябва винаги да се запознаете с посочени‐
те правила и указания за безопасност в ръководството за обслужване във връзка с безопасното
боравене с уреда и да спазвате посочените там инструкции.
В тази глава ще намерите ръководството 'Стъпка по стъпка' и протичането на готвене при найсъществените дейности с easyDial.

4.1 Въвеждане на профил на готвене с пара
Сфера на приложение
Режимът на работа 'Пара' е подходящ например за следните методи на готвене:
■
■

Готвене
Поширане

■
■

Готвене на пара
Консервиране

■

Бланширане

Температурни граници
С режима на работа 'Пара' работите в температурен обхват между 30 °C и 130 °C.
Налични функции за готвене
Скорост на вентилатора на 5 степени
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете режим на работа 'Пара'.

2.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

3.

Настройте желаната температура на готвене ка‐
то завъртите C-Dial.

4.

Изберете бутон 'Време за готвене'.

5.

Настройте желаното време за готвене като
завъртите C-Dial.

Наръчник за обслужване
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Изберете желаната степен на 'Скорост на вен‐
тилатора'.
Вижте Страница 14

6.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ След подкана нагрейте предварително респ. охладете работната камера, вижте на Страни‐
ца 26 как става това
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с предварително нагряване, вижте Страница 28
■ Готвене с Cool down, вижте Страница 30

Наръчник за обслужване
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4.2 Въвеждане на профил на готвене с комбинирана пара
Сфера на приложение
Комбинираната пара представлява комбинация от горещ въздух и пара. 'Комбинирана пара' е
режим на работа на конвектомата, при който хранителните продукти се приготвят с комбинира‐
на пара. Режимът на работа 'Комбинирана пара' е подходящ например за следните методи на
готвене:
■

Пържене

■

Печене

■

Задушаване

Температурни граници
С режима на работа 'Комбинирана пара' работите в температурен обхват между 30 °C и 250 °C.
Налични функции за готвене
Скорост на вентилатора на 5 степени
HumidityPro в 5 степени или автоматично регулиране
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете режим на работа 'Комбинирана пара'.

2.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

3.

Настройте желаната температура на готвене ка‐
то завъртите C-Dial.

4.

Изберете бутон 'Време за готвене'.

5.

Настройте желаното време за готвене като
завъртите C-Dial.

6.

Изберете желаната степен на 'Скорост на вен‐
тилатора'.
Вижте Страница 14

7.

Изберете желаната степен на 'HumidityPro'.
Вижте Страница 14

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
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Други стъпки:
■ След подкана нагрейте предварително респ. охладете работната камера, вижте на Страни‐
ца 26 как става това
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с предварително нагряване, вижте Страница 28
■ Готвене с Cool down, вижте Страница 30
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4.3 Въвеждане на профил на готвене с горещ въздух
Сфера на приложение
'Горещият въздух' е режим на работа на конвектомата, при който хранителните продукти се
приготвят със суха горещина. Режимът на работа 'Горещ въздух' е подходящ например за след‐
ните методи на готвене:
■
■

Пържене
Печене на грил

■
■

Печене
Припичане

■

Гратиниране

Температурни граници
С режима на работа 'Горещ въздух' работите в температурен обхват между 30 °C и 250 °C.
Налични функции за готвене
Скорост на вентилатора на 5 степени
Crisp&Tasty на 5 степени
BakePro на 5 степени
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете режим на работа 'Горещ въздух'.

2.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

3.

Настройте желаната температура на готвене ка‐
то завъртите C-Dial.

4.

Изберете бутон 'Време за готвене'.

5.

Настройте желаното време за готвене като
завъртите C-Dial.

6.

Изберете желаната степен на 'Скорост на вен‐
тилатора'.
Вижте Страница 14

7.

Изберете желаната степен на 'Crisp&Tasty'.
Вижте Страница 14

8.

Изберете желаната степен на 'BakePro'.
Вижте Страница 14

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
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Други стъпки:
■ След подкана нагрейте предварително респ. охладете работната камера, вижте на Страни‐
ца 26 как става това
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с предварително нагряване, вижте Страница 28
■ Готвене с Cool down, вижте Страница 30
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4.4 Въвеждане на профил на готвене чрез регенериране
Сфера на приложение
'Регенериране' е функция за регенериране на конвектомата, при която се досготвят и приготвят
за сервиране ястия, които са били запечени или запържени. Регенерирането е подходящо за
почти всички видове ястия. Ястията са сервирани предварително в чиниите.
Температурни граници
С 'Регенериране' работите в температурен обхват между 120 °C и 160 °C.
Налични функции за готвене
Скорост на вентилатора на 5 степени
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете функцията 'Регенериране'.

2.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

3.

Настройте желаната температура на готвене ка‐
то завъртите C-Dial.

4.

Изберете бутон 'Време за готвене'.

5.

Настройте желаното време за готвене като
завъртите C-Dial.

6.

Изберете желаната степен на 'Скорост на вен‐
тилатора'.
Вижте Страница 14

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ След подкана нагрейте предварително респ. охладете работната камера, вижте на Страни‐
ца 26 как става това
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с предварително нагряване, вижте Страница 28
■ Готвене с Cool down, вижте Страница 30
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4.5 Въвеждане на профили на готвене с измерване на вътрешната
температура
Сфера на приложение
Чрез функцията за измерване на вътрешната температура в продукта се управлява продължи‐
телността на готварския процес, а не по време. Тя може да се използва в комбинация с всички
режими на работа. Обърнете се към наръчника за обслужване, за да се информирате за безо‐
пасната работа с температурната сонда.
Замерването на температурата в средата се препоръчва особено при бавно печене за достига‐
не на прецизен резултат (умерено изпечено, леко недопечено и т.н.).
Температурни граници
С функцията за измерване на вътрешната температура работите в температурен обхват между
20 °C и 99 °C.
Налични функции за готвене
В зависимост от избрания режим на работа, вижте също и 'Налични функции за готвене' на
Страница 9.
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете желания режим за работа, напр. 'Го‐
рещ въздух'.

2.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

3.

Настройте желаната температура на готвене ка‐
то завъртите C-Dial.

4.

Изберете бутон 'Вътрешна температура'.

5.

Настройте желаната вътрешна температура ка‐
то завъртите C-Dial.

6.

Изберете бутона на желаната функция за готве‐
не, за да настроите степента, напр. 'Скорост на
вентилатора'.
Вижте Страница 14
Резултат: Профилът на готвене е въведен.

Други стъпки:
■ Готвене с температурна сонда, вижте в наръчника за експлоатация как става това
■ След подкана нагрейте предварително респ. охладете работната камера, вижте на Страни‐
ца 26 как става това
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с предварително нагряване, вижте Страница 28
■ Готвене с Cool down, вижте Страница 30
Наръчник за обслужване
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4.6 Избор на предварително нагряване респ. Cool down
Предпоставки
■
■

Въвели сте нов профил за готвене или сте го извикали от 'Рецептурник'.
Получавате подкана за предварително нагряване респ. охлаждане на работната камера
преди готвене.

Избор на предварително нагряване
Изберете бутона 'Предварително нагряване', за
нагреете предварително работната камера,
след като получите подкана за това.

1.

Резултат: Работната камера се нагрява предва‐
рително.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с предварително нагряване, вижте Страница 28
Избор на Cool down
Изберете бутона 'Cool down', за да охладите ра‐
ботната камера, след като получите подкана за
това.

1.

Резултат: Работната камера се охлажда.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с Cool down, вижте Страница 30
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4.7 Стартиране на процеса на готвене
Предпоставки
■

■
■
■

Запознали сте се с посочените правила и указания за опасност във връзка с безопасното бо‐
равене с уреда, посочени в наръчника за обслужване, и съблюдавате инструкциите в него,
преди да стартирате процеса на готвене.
Въвели сте нов профил за готвене.
След съответната подкана сте нагрели предварително респ. охладили работната камера.
C-Dial свети в зелено.

Стартиране на процеса на готвене
Натиснете за кратко C-Dial, за да стартирате
процеса на готвене.

1.

Резултат: Процесът на готвене стартира и
C-Dial светва в червено.
Други стъпки:
■ Спиране на процеса на приготвяне, вижте на Страница 27 как става това
■ Промяна на данните за готвене, вижте на Страница 32 как става това
■ Готвене с профил на готвене, вижте 'Как да готвим' в наръчника за обслужване

4.8 Спиране на процеса на приготвяне
Предпоставки
■
■

Стартирали сте процеса на приготвяне.
C-Dial свети в червено.

Спиране на процеса на приготвяне
Натиснете за кратко C-Dial, за да спрете проце‐
са на готвене.

1.

Резултат: Процесът на готвене спира и C-Dial
светва в зелено.
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4.9 Готвене с предварително нагряване
Предпоставки
■
■

Въвели сте нов профил на готвене или сте го извикали от 'Рецептурника'.
Температурата на работната камера е твърде ниска за избрания профил на готвене.

Протичане на готвенето
1

Температурата на работната камера е твърде
ниска
Чрез индикацията 'Предварително нагряване'
уредът съобщава, че трябва да се нагрее
ръчно. C-Dial свети в зелено.

2

Предварително загряване
След като се натисне бутон 'Предварително на‐
гряване' уредът автоматично нагрява работната
камера на настроената за профила на готвене
температура. По време на предварителното
нагряване C-Dial свети в жълто.

3

Поддържа се температурата на работната каме‐
ра
Когато се достигне температурата на работната
камера, C-Dial мига в зелено. Температура на
работната камера се поддържа на едно ниво.

4

Подкана за зареждане
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
за зареждане и светва индикацията 'Отворете
вратата'.
Зареждане
C-Dial свети в зелено, докато се зарежда работ‐
ната камера.

5

Стартиране
След като се затвори вратата на работната
камера, C-Dial свети в зелено. Процесът на при‐
готвяне стартира, когато се натисне C-Dial.

6

Готвене
Процесът на приготвяне започва. Показва се
останалото време на приготвяне респ. достиг‐
натата вътрешна температура. C-Dial свети в
червено.
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7

Край на приготвянето
Когато приготвянето приключи, C-Dial мига в зе‐
лено.

Подкана за изваждане
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
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4.10 Готвене с Cool down
Предпоставки
■
■

Въвели сте нов профил на готвене или сте го извикали от 'Рецептурника'.
Температурата на работната камера е твърде висока за избрания профил на готвене.

Протичане на готвенето
1

Температурата в работната камера е твърде ви‐
сока
Чрез индикацията 'Cool down' уредът съобщава
чрез мигане, че работната камера трябва да се
охлади ръчно. C-Dial свети в зелено.
Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това светва индикацията 'Отво‐
рете вратата', за да се ускори охлаждането.

2

Подкана за охлаждане
Индикацията 'Cool down' продължава да мига
след отваряне на вратата на уреда. C-Dial свети
в жълто.

3

Охлаждане
След като се избере 'Cool down', уредът охлаж‐
да с включен вентилатор работната камера на
температура, настроена за профила на готвене.
По време на охлаждането C-Dial свети в жълто.

4

Достигната е температурата на работната каме‐
ра
Когато се достигне температурата на работната
камера, вентилаторът спира. C-Dial мига в зеле‐
но.

5

6

Зареждане
Едновременно с това по време на зареждане на
работната камера мига индикацията 'Затворете
вратата'.
Стартиране
След като се затвори вратата на работната
камера, C-Dial свети в зелено. Процесът на при‐
готвяне стартира, когато се натисне C-Dial.

Готвене
Процесът на приготвяне започва. Показва се
останалото време на приготвяне респ. достиг‐
натата вътрешна температура. C-Dial свети в
червено.
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7

Край на приготвянето
Когато приготвянето приключи, C-Dial мига в зе‐
лено.

Подкана за изваждане
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
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4.11 Промяна на данните в процеса на готвене
Предпоставки
■

Стартирали сте процеса на приготвяне.

Промяна на данните в процеса на готвене
1.

Изберете бутон 'Температура на готвене', за да
промените температурата на готвене.

2.

Настройте желаната температура на готвене ка‐
то завъртите C-Dial.

3.

Изберете бутон 'Време за готвене', за да проме‐
ните температурата на готвене.

4.

Настройте желаното време за готвене като
завъртите C-Dial.

5.

Изберете бутона на желаната функция за готве‐
не, за да промените степента на функцията за
готвене, напр. 'Скорост на вентилатора'.

Резултат: Промените се приемат в процеса на
готвене след около 5 секунди.

4.12 Ръчно оросяване с пара в процес на приготвяне
Предпоставки
■
■

Въвели сте нов профил на готвене с режим на работа 'Горещ въздух' или сте го извикали от
'Рецептурника'.
Стартирали сте процеса на приготвяне.

Ръчно оросяване с пара в процес на приготвяне
Натиснете бутона 'Ръчно овлажняване', колкото
е необходимо да овлажнявате.

1.

Резултат: Хранителният продукт се овлажнява
допълнително.
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5 Работа с рецептурник
Цел на тази глава
Създаден вече профил за готвене можете да извикате от 'Рецептурник' на easyDial и веднага да
го стартирате.
Преди да стартирате определен процес на готвене трябва винаги да се запознаете с посочени‐
те правила и указания за безопасност в ръководството за обслужване във връзка с безопасното
боравене с уреда и да спазвате посочените там инструкции.
Само в 'Рецептурник' е възможно да въведете и запишете профил за готвене, който се състои
от няколко стъпки. Записаният вече в 'Рецептурник' профил за готвене не може да бъде проме‐
нен, той трябва евентуално да се изтрие и да се създаде отново.
Ако желаете да използвате създадения от Вас 'Рецептурник' за други конвектомати на
Convotherm, можете да експортирате и импортирате този рецептурник чрез USB порта с помощ‐
та на функциите за импортиране/експортиране.
В тази глава ще намерите ръководството 'Стъпка по стъпка' и протичането на готвене при найсъществените дейности с 'Рецептурник'.

5.1 Извикване на профили на готвене от рецептурника
Функции на рецептурника
Програмно място P1 до P99 за профили на готвене
Профил на готвене с една стъпка в процеса на готвене
Стъпка 3 от профил на готвене с няколко стъпки, възможни са макс. 9 стъпки
Предпоставки
■

Профилът на готвене е записан в 'Рецептурника'.

Извикване на профили на готвене от рецептурника
1.

Изберете бутон 'Рецептурник'.

2.

Изберете програмното място на желания про‐
фил на готвене като завъртите C-Dial.
C-Dial зелена светлина = заето програмно място

Резултат: Показва се профилът на готвене с
данни за стъпката.
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Други стъпки:
■ След подкана нагрейте предварително респ. охладете работната камера, вижте на Страни‐
ца 26 как става това
■ Стартиране на профил на готвене от рецептурника, вижте на Страница 35 как става това
■ Изтриване на профил на готвене от рецептурника, вижте на Страница 39 как става това
■ Излизане от рецептурника, вижте на Страница 40 как става това
■ Протичане на профил на готвене, съдържащ няколко стъпки, вижте Страница 41
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5.2 Стартиране на профил на готвене от рецептурника
Предпоставки
■

■
■
■

Запознали сте се с посочените правила и указания за опасност във връзка с безопасното бо‐
равене с уреда, посочени в наръчника за обслужване, и съблюдавате инструкциите в него,
преди да стартирате профил на готвене.
Извикали сте профил за готвене от 'Рецептурник'.
След съответната подкана сте нагрели предварително респ. охладили работната камера.
C-Dial свети в зелено.

Стартиране на профил на готвене от рецептурника
Натиснете за кратко C-Dial, за да стартирате
процеса на готвене.

1.

Резултат: Профилът на готвене стартира ведна‐
га и C-Dial светва в червено.
Други стъпки:
■ Спиране на процеса на приготвяне, вижте на Страница 27 как става това
■ Готвене с профил на готвене, вижте 'Как да готвим' в наръчника за обслужване.
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5.3 Създаване на нов профил на готвене в рецептурника, който се
състои само от една стъпка
Създаване на нов профил на готвене в рецептурника, който се състои само от една стъпка
1.

Изберете бутон 'Рецептурник'.

2.

3.

Изберете празно програмно място за профила
на готвене като завъртите C-Dial.
C-Dial жълта светлина = свободно програмно
място
C-Dial зелена светлина = заето програмно място
Въведете данните за профила на готвене.

4.

Запишете данните с бутона 'Рецептурник'.

5.

Откажете въвеждането на друга стъпка в проце‐
са на готвене.
Или ако желаете да въведете сега допълнител‐
на стъпка, вижте 'Създаване на нов профил на
готвене в рецептурника, който се състои само
от няколко стъпки' на Страница 38.

6.

Потвърдете с бутон 'Рецептурник'.

7.

Изберете бутон 'Рецептурник', за да излезете от
рецептурника.

Резултат: Профилът за готвене е създаден.
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Други стъпки:
■ Създаване на нов профил на готвене в рецептурника, който се състои само от няколко стъп‐
ки, вижте на Страница 38 как става това
■ Извикване на профили на готвене от рецептурника, вижте на Страница 33 как става това
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5.4 Създаване на нов профил на готвене в рецептурника, който се
състои само от няколко стъпки
Предпоставки
■
■

Намирате се в 'Рецептурник' и сте избрали програмно място.
Въвели сте вече и сте записали първата стъпка в процеса на готвене на съответния профил.

Създаване на нов профил на готвене в рецептурника, който се състои само от няколко стъпки
1.

Въведете данните за 2-рата стъпка от профила
на готвене.

2.

Запишете данните за 2-рата стъпка на готвене с
бутон 'Рецептурник'.

3.

Откажете въвеждането на друга стъпка в проце‐
са на готвене.
Или въведете тук данните за следващата стъп‐
ка в процеса на готвене.

4.

Потвърдете с бутон 'Рецептурник'.

5.

Изберете бутон 'Рецептурник', за да излезете от
рецептурника.

Резултат: Профилът за готвене е създаден.
Други стъпки:
■ Извикване на профили на готвене от рецептурника, вижте на Страница 33 как става това
■ Протичане на профил на готвене, съдържащ няколко стъпки, вижте Страница 41
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5.5 Изтриване на профил на готвене от рецептурника
Функции на рецептурника
Програмно място P1 до P99 за профили на готвене
Изтриване на профил на готвене
Предпоставки
■

Профилът на готвене е записан в 'Рецептурника'.

Изтриване на профил на готвене от рецептурника
1.

Изберете бутон 'Рецептурник'.

2.

Изберете програмното място на желания про‐
фил на готвене като завъртите C-Dial.
C-Dial зелена светлина = заето програмно място

3.

Натиснете бутона 'Рецептурник', докато на дис‐
плея се появи 'del'.

4.

Потвърдете веднага с бутон 'Рецептурник'.

Резултат: Профилът за готвене се изтрива с
всички данни от програмното място. C-Dial све‐
ти в жълто.
Други стъпки:
■ Излизане от рецептурника, вижте на Страница 40 как става това
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5.6 Излизане от рецептурника
Предпоставки
■

Избрали сте програмното място на профил на готвене в 'Рецептурника'.

Излизане от рецептурника
Изберете бутон 'Рецептурник'.

1.

Резултат: Напуска се 'Рецептурник'.

Наръчник за обслужване

40

5 Работа с рецептурник

5.7 Протичане на профил на готвене, съдържащ няколко стъпки
Предпоставки
■
■
■

Извикан е профил на готвене от 'Рецептурник', който съдържа няколко стъпки.
След съответната подкана работната камера е предварително нагрята респ. охладена.
Работната камера е заредена.

Протичане на готвенето
1

Стартиране
След като се затвори вратата на работната
камера, C-Dial свети в зелено. Процесът на при‐
готвяне стартира, когато се натисне C-Dial.

2

Стъпка в процеса на готвене 1
Процесът на приготвяне започва със стъпка 1.
Останалото общо време за готвене респ. до‐
стигнатата вътрешна температура се показва
последователно с актуалната стъпка при всички
стъпки в процеса на готвене. C-Dial свети в чер‐
вено.

3

Стъпка в процеса на готвене 2
Процесът на приготвяне продължава със стъпка
2. C-Dial свети в червено.

4

Стъпка в процеса на готвене 3
Процесът на приготвяне продължава със стъпка
3. C-Dial свети в червено.

5

Край на приготвянето
Когато приготвянето приключи, C-Dial мига в зе‐
лено.

Подкана за изваждане
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
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6 Почистване с easyDial
Цел на тази глава
За почистването на работната камера чрез 'Почистване' се предоставят различни почистващи
профили.
Преди да стартирате определен процес на почистване трябва винаги да се запознаете с посо‐
чените правила и указания за безопасност в ръководството за обслужване във връзка с безо‐
пасното боравене с уреда по време на почистване и да спазвате посочените там инструкции.
В тази глава ще намерите ръководството 'Стъпка по стъпка' и протичането на поистването при
най-съществените дейности с easyDial.

6.1 Извикване на почистващ профил
Налични почистващи профили
Почистващ профил Cleaning assistent, полуавтоматично почистване на работна‐
та камера
Почистващ профил 'Изплакване с вода'
Почистващ профил ConvoClean
Степен на почистване 1 за леки замърсявания
Степен на почистване 2 за средни замърсявания
Степен на почистване 3 за силни замърсявания
Степен на почистване 4 за много силни замърсявания
Степен на почистване 1 за леки замърсявания с Парна дезинфекция и Изсуша‐
ване
Степен на почистване 2 за средни замърсявания с Парна дезинфекция и Суше‐
не
Степен на почистване 3 за силни замърсявания с Парна дезинфекция и Сушене
Степен на почистване 4 за много силни замърсявания с Парна дезинфекция и
Сушене
Извикване на почистващ профил
1.

Изберете бутон 'Почистване'.

2.

Изберете желания почистващ профил като
завъртите C-Dial.
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Резултат: Показва се почистващият профил с
продължителността на почистване.
Други стъпки:
■ Стартиране на почистващ профил, вижте на Страница 44 как става това
■ Приключване на почистването, вижте на Страница 45 как става това
■ Протичане на полуавтоматичното почистване на работната камера, вижте Страница 46
■ Протичане на почистването на работната камера без почистващ препарат, вижте Страница
48
■ Протичане на напълно автоматичното почистване на работната камера ConvoClean, вижте
Страница 49
■ Протичане на напълно автоматичното почистване на работната камера ConvoClean с еди‐
нично дозиране, вижте Страница 50
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6.2 Стартиране на процес на почистване
Предпоставки
■

■
■

Запознали сте се с посочените правила и указания за опасност във връзка с безопасната ра‐
бота по време на почистване, посочени в наръчника за обслужване, и съблюдавате инструк‐
циите в него, преди да стартирате почистващ профил.
Извикали сте желания почистващ профил.
C-Dial свети в зелено.

Стартиране на процес на почистване
Натиснете за кратко C-Dial, за да стартирате
процеса на почистване.

1.

Резултат: Почистващият профил стартира вед‐
нага и C-Dial светва в жълто.
Други стъпки:
■ Спиране на процеса на почистване, вижте на Страница 44 как става това
■ Почистване с почистващ профил, вижте глава 'Как да почистваме' в наръчника за обслужва‐
не

6.3 Спиране на процеса на почистване
Предпоставки
■
■
■

Извикали се почистващ профил.
Стартирали сте почистващ профил.
C-Dial свети в жълто.

Спиране на процеса на почистване
Натиснете C-Dial, за да спрете процеса на почи‐
стване.

1.

Резултат: Процесът на почистване спира (това
е възможно, докато не е поставен почистващ
препарат). C-Dial свети в зелено.
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6.4 Приключване на почистването
Предпоставки
■

Избрали сте почистващ профил.

Приключване на почистването
Изберете бутон 'Почистване'.

1.

Резултат: Излиза се от 'Почистване'.
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6.5 Протичане на напълно автоматичното почистване на работната
камера
Предпоставки
■
■
■

Вратата на работната камера е затворена.
Избран е профил за полуавтоматично почистване на работната камера.
Почистващият профил е стартиран.

Операция на почистване
1

Изваждане на хранителни продукти
Преди да започне процесът на полуавтоматич‐
но почистване на работната камера, трябва да
се отстранят всички хранителни продукти от ра‐
ботната камера. C-Dial свети в зелено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
2

Хранителните продукти са извадени
Докато се контролира дали са извадени всички
хранителни продукти, светва индикацията 'За‐
творете вратата'. C-Dial свети в жълто.

3

1-ва част от почистването
Веднага след като се затвори вратата на уреда,
започва 1-вата част (фаза на накисване) от про‐
цеса на почистване. Показва се продължител‐
ността на почистването. C-Dial свети в жълто.

4

Подкана за впръскване на почистващ препарат
Когато приключи 1-вата част от почистването,
прозвучава звуков сигнал и светват индикации‐
те 'Отворете вратата' и 'Впръскване на почи‐
стващ препарат'.
Впръскване почистващ препарат
Докато се впръсква почистващ препарат, светят
индикациите 'Затворете вратата' и 'Впръскване
на почистващ препарат'. C-Dial свети в жълто.

5
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6

2-ра част от почистването
След като се затвори вратата на уреда, започва
2-та част от почистването (фаза на почистване).
Показва се останалото време до края на
почистването. C-Dial свети в жълто.

7

Подкана за изплакване с вода
Когато приключи 2-рата част от почистването,
прозвучава звуков сигнал и светват индикации‐
те 'Отворете вратата' и 'Изплакнете с вода.'.
Изплакване с вода
По време на изплакването, светят индикациите
'Затворете вратата' и 'Изплакване с вода'. C-Dial
свети в жълто.

8

9

3-та част от почистването
След като се затвори вратата на уреда, започва
3-та част от почистването. Показва се останало‐
то време до края на почистването. C-Dial свети
в жълто.

10

Край почистване
Когато приключи почистването, C-Dial мига в зе‐
лено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
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6.6 Протичане на почистването на работната камера без почистващ
препарат
Предпоставки
■
■
■

Врата на уреда е затворена.
Избран е профил за почистване на работната камера без почистващ препарат.
Почистващият профил е стартиран.

Операция на почистване
1

Изваждане на хранителни продукти
Преди да започне процесът на почистване на
работната камера без почистващ препарат,
трябва да се извадят всички хранителни продук‐
ти от нея. C-Dial свети в зелено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
2

Хранителните продукти са извадени
Докато се контролира дали са извадени всички
хранителни продукти, светва индикацията 'За‐
творете вратата'. C-Dial свети в жълто.

3

Почистване
Веднага след като се затвори вратата на уреда,
започва процесът на почистване на работната
камера без почистващ препарат. Показва се
останалото време до края на почистването.
C-Dial свети в жълто.

4

Край почистване
Когато приключи почистването, C-Dial мига в зе‐
лено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
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6.7 Протичане на напълно автоматичното почистване на работната
камера ConvoClean
Предпоставки
■
■
■

Врата на уреда е затворена.
Избран е профилът за пълно автоматично почистване на работната камера ConvoClean.
Почистващият профил е стартиран.

Операция на почистване
1

Изваждане на хранителни продукти
Преди да започне процесът на пълно автома‐
тично почистване на работната камера
ConvoClean, трябва да се отстранят всички хра‐
нителни продукти от работната камера. C-Dial
свети в зелено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
2

Хранителните продукти са извадени
Докато се контролира дали са извадени всички
хранителни продукти, светва индикацията 'За‐
творете вратата'. C-Dial свети в жълто.

3

Почистване
Веднага след като се затвори вратата на уреда,
започва процесът на пълно автоматично почи‐
стване на работната камера ConvoClean. Показ‐
ва се останалото време до края на
почистването. C-Dial свети в жълто.

4

Край почистване
Когато приключи почистването, C-Dial мига в зе‐
лено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
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6.8 Протичане на напълно автоматичното почистване на работната
камера ConvoClean с единично дозиране
Предпоставки
■
■
■

Врата на уреда е затворена.
Избран е профилът за пълно автоматично почистване на работната камера ConvoClean.
Почистващият профил е стартиран.

Операция на почистване
1

Изваждане на хранителни продукти
Преди да започне процесът на пълно автома‐
тично почистване на работната камера
ConvoClean с единично дозиране, трябва да се
отстранят всички хранителни продукти от работ‐
ната камера. C-Dial свети в зелено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
2

Хранителните продукти са извадени
Докато се контролира дали са извадени всички
хранителни продукти, светва индикацията 'За‐
творете вратата'. C-Dial свети в жълто.

3

1-ва част от почистването
Веднага след като се затвори вратата на уреда,
започва 1-вата част (фаза на накисване) от про‐
цеса на пълно автоматично почистване
ConvoClean с единично дозиране. Показва се
останалото време до края на почистването.
C-Dial свети в жълто.

4

Подкана за поставяне на почистващ препарат
Когато приключи 1-рата част от почистването,
прозвучава звуков сигнал и светват индикации‐
те 'Отворете вратата' и 'Липсва почистващ пре‐
парат'.
Поставяне на почистващ препарат
Докато се поставя почистващ препарат, светят
индикациите 'Затворете вратата' и 'Липсва по‐
чистващ препарат'. Показва се броят на необхо‐
димите бутилки. C-Dial свети в жълто.

5
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6

2-ра част от почистването
След като се затвори вратата на уреда, започва
2-та част (фаза на почистване) от пълно авто‐
матичното почистване ConvoClean с единично
дозиране. Показва се останалото време до края
на почистването. C-Dial свети в жълто.

7

Подкана за пълнене на препарат за изплакване
Когато приключи 2-рата част от почистването,
прозвучава звуков сигнал и светват индикации‐
те 'Отворете вратата' и 'Липсва препарат за из‐
плакване'.
Пълнене на препарат за изплакване
Докато се пълни препарат за изплакване, светят
индикациите 'Затворете вратата' и 'Липсва пре‐
парат за изплакване'. Показва се броят на нео‐
бходимите бутилки. C-Dial свети в жълто.

8

9

3-та част от почистването
След като се затвори вратата на уреда, започва
3-та част (фаза на изплакване) от пълно авто‐
матичното почистване ConvoClean с единично
дозиране. Показва се останалото време до края
на почистването. C-Dial свети в жълто.

10

Край почистване
Когато приключи почистването, C-Dial мига в зе‐
лено.

Подкана за отваряне на вратата на уреда
Едновременно с това прозвучава звуков сигнал
и светва индикацията 'Отворете вратата'.
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7 Извършване на настройки в easyDial
Цел на тази глава
Настройките на Вашия конвектомат можете да направите чрез меню 'Настройки'. В тази глава
ще намерите ръководството 'Стъпка по стъпка' за най-съществените дейности с менюто 'На‐
стройки'.

7.1 Настройване на датата, часа и температурната индикация
Настройване на датата, часа, температурната индикация и силата на звука
1.

Натиснете бутона C-Dial, докато на дисплея се
появи 'AdJ' и 'd' за ден.

2.

Изберете деня, като завъртите C-Dial.

3.

Натиснете за кратко C-Dial, за да настроите ме‐
сеца.

4.

Изберете месеца, като завъртите C-Dial.

5.

Натиснете за кратко C-Dial, за да настроите го‐
дината.

6.

Изберете годината, като завъртите C-Dial.

7.

Натиснете за кратко C-Dial, за да настроите ча‐
са.

8.

Изберете часа, като завъртите C-Dial.

9.

Натиснете за кратко C-Dial, за да настроите ми‐
нутите.

10

Изберете минутите, като завъртите C-Dial.

11.

Натиснете за кратко C-Dial, за да настроите
температурната индикация.

12.

Изберете желаната температурна индикация в
°C, като завъртите C-Dial.

13.

Натиснете за кратко C-Dial, за да настроите си‐
лата на звука на сигнала.
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14.

Изберете желаната сила на звука от 5 до 100,
като завъртите C-Dial.

15.

Натиснете за кратко C-Dial, за да излезете от
'Настройки'.

Резултат: 'Настройките' са записани.
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8 Импортиране/експортиране на данни
Цел на тази глава
С помощта на функциите за импортиране/експортиране можете да направите настройки на Ва‐
шия конвектомат. За импортирането респ. експортирането на данните Ви е необходим USB по‐
рт на Вашия конвектомат. Той се намира на контролния панел на easyDial.
В тази глава ще намерите ръководството 'Стъпка по стъпка' и процесите за най-съществените
дейности при импортиране респ. експортиране.

8.1 Извикване и стартиране на функцията за импортиране/експортиране
Функции за импортиране/експортиране
Експортиране на данни за НАССР
Импортиране на рецептурник
Експортиране на рецептурник
Импортиране на профил за почистване с единично дозиране
Импортиране на профил за почистване с туби
Актуализация на софтуера

Предпоставки
■
■
■
■

Трябва да промените името на файла на желания рецептурник на "B0STEPS.DB".
USB устройството е поставено.
Светва индикацията за изпълнение на определена операция 'Пъхнато USB устройство'.
C-Dial свети в синьо.
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Извикване и стартиране на функцията за импортиране/експортиране
1.

Изберете бутон 'Рецептурник'.

2.

Чрез завъртане на C-Dial изберете една от
функциите за импортиране / експортиране, на‐
пр. 'Pro In'.

3.

Стартирайте избраната функция за импортира‐
не / експортиране като кликнете върху C-Dial,
напр. 'Pro In'.

8.2 Изход от функциите за импортиране и експортиране
Предпоставки
■
■
■

USB устройството е поставено.
Извикани са функциите за импортиране и експортиране.
C-Dial свети в синьо.

Изход от функциите за импортиране и експортиране
Изберете бутон 'Рецептурник', за да напуснете
функциите за импортиране респ. експортиране.

1.

Резултат: Сега можете да извадите USB
устройство. C-Dial свети в зелено.

Наръчник за обслужване

55

8 Импортиране/експортиране на данни

8.3 Експортиране на данни за HACCP
Предпоставки
■
■

USB устройството е поставено.
Извикана е функция и тя е стартирана.

Експортиране
1

HACCP-данните се експортират
Уредът стартира с експортиране на данни за
HACCP на USB устройството. C-Dial мига в
синьо.

Едновременно с това мига индикацията
'Пъхнато USB устройство'.
2

Предаването на данните приключи
Предаването на данните е приключило, когато
C-Dial престане да мига и започне да свети с
непрекъсната синя светлина.

Едновременно с това индикацията 'Пъхнато
USB устройство' престава да мига и свети отно‐
во непрекъснато.
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8.4 Импортиране респ. експортиране на рецептурник
Предпоставки
■
■

USB устройството е поставено.
Извикана е функция за импортиране респ. експортиране и тя е стартирана.

Импортиране респ. експортиране
1

Данните от рецептурника се импортират респ.
експортират
Уредът стартира с импортирането респ. експор‐
тирането на данните. C-Dial мига в синьо.

Едновременно с това мига индикацията
'Пъхнато USB устройство'.
2

Предаването на данните приключи
Предаването на данните е приключило, когато
C-Dial престане да мига и започне да свети с
непрекъсната синя светлина.

Едновременно с това индикацията 'Пъхнато
USB устройство' престава да мига и свети отно‐
во непрекъснато.
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8.5 Импортиране на почистващ профил
Предпоставки
■
■

USB устройството е поставено.
Извикана е функция за импортиране и тя е стартирана.

Импортиране
1

Импортират се данни от почистващия профил
Уредът стартира с импортиране на данните на
определения почистващ профил. C-Dial мига в
синьо.

Едновременно с това мига индикацията
'Пъхнато USB устройство'.
2

Предаването на данните приключи
Предаването на данните е приключило, когато
C-Dial престане да мига и започне да свети с
непрекъсната синя светлина.

Едновременно с това индикацията 'Пъхнато
USB устройство' престава да мига и свети отно‐
во непрекъснато.
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8 Импортиране/експортиране на данни

8.6 Импортиране на актуализация на софтуера
Предпоставки
■
■

USB устройството е поставено.
Извикана е функция за актуализиране и тя е стартирана.

Актуализация на софтуера
1

Извършва се актуализация на софтуера
Уредът стартира актуализацията на софтуера и
импортира данните от USB устройството. Показ‐
ва се напредването на импортирането. C-Dial
мига в синьо.

Едновременно с това мига индикацията
'Пъхнато USB устройство'.
2

Предаването на данните приключи
Предаването на данните е приключило, когато
C-Dial престане да мига и започне да свети с
непрекъсната синя светлина.

Едновременно с това индикацията 'Пъхнато
USB устройство' престава да мига и свети отно‐
во непрекъснато.
3

easyDial се стартира отново
Уредът стартира автоматично easyDial. Изгас‐
ват всички индикации за изпълнение на опера‐
ции и C-Dial.

4

Актуализацията на софтуера приключи
Уредът стартира с индикация на режимите на
работа, а не с импортиране/експортиране на
данните. Светва индикацията за изпълнение на
определена операция 'Пъхнато USB
устройство'. C-Dial свети в зелено.
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Конвектомат
Convotherm 4 easyDial
Serial no.
Item no.
Order no.
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