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 1כללי

 1כללי
מטרת פרק זה
בפרק זה נספק לך מידע לעבודה עם הוראות הפעלה אלה.

 1.1מבנה של החומר התיעודי המיועד ללקוח
החומר התיעודי המיועד ללקוח וחלקיו
החומר התיעודי של הקומביסטימר כולל את החלקים הבאים:
■ מדריך התקנה
■ מדריך למשתמש
■
הוראות הפעלה ) easyDialספר זה(
נושאי מדריך ההתקנה
מדריך ההתקנה מיועד לבעלי מקצוע מוסמכים ,ראה 'דרישות לעובדים' במדריך ההתקנה.
הוא מכיל את הנושאים הבאים:
■ מבנה ותפקיד :מתאר את החלקים הרלבנטיים להתקנת הקומביסטימר
■ בטיחות :מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת פעולות התקנה
■ שינוע :מכיל מידע חיוני לשינוע הקומביסטימר
■ הצבה :מכיל רשימה ותיאורים של אפשרויות ההצבה של הקומביסטימר
■ התקנה :מתאר את כל חיבורי האספקה הדרושים
■ הפעלה ראשונה :מתאר את ההפעלה הראשונה של הקומביסטימר
■ השבתה :מתאר את הפעולות הדרושות בסוף חייו של הקומביסטימר
■ נתונים טכניים ,תוכניות חיבור :מכילים את כל המידע הטכני הדרוש אודות הקומביסטימר
■
רשימות תיוג :מכיל רשימות תיוג עבור בדיקת ההתקנה והאחריות על הקומביסטימר
נושאי המדריך למשתמש
המדריך למשתמש נועד לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים ,ראה 'דרישות לעובדים' במדריך
למשתמש.
הוא מכיל את הנושאים הבאים:
■ מבנה ותפקיד :מתאר את החלקים הרלבנטיים להפעלת הקומביסטימר
■ בטיחות :מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת הפעלת הקומביסטימר
■ בישול :מתאר כללים ,תהליכי עבודה ,שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת הבישול
■ ניקוי :מכיל רשימה ותיאורים אודות תהליכי ניקוי ,חומרי ניקוי ,תהליכי עבודה ,שלבי הפעלה ואת העבודה עם
המכשיר בעת ניקוי
■
אחזקה :מכיל פרטים על האחריות ,תוכנית אחזקה ,מידע לגבי תקלות ,שגיאות ,הפעלת חירום ,תהליכי עבודה,
שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת אחזקה
נושאי הוראות ההפעלה
הוראות ההפעלה נועדו לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים 'דרישות לעובדים' במדריך למשתמש.
הוראות ההפעלה מכילות את הנושאים הבאים:
■ מבנה של ממשק ההפעלה :מסביר את ממשק ההפעלה של הקומביסטימר
■ הפעלת התוכנה :מכיל הוראות להזנה וטעינה של פרופילי בישול ,להפעלת פרופילי ניקוי ,להפעלת תהליכי בישול
וניקוי; מתאר את הגדרות ואת היבוא והיצוא של נתונים
■
פרופילי בישול מובחרים :מכיל רשימה של פרופילי בישול שנוסו בפועל

הוראות הפעלה
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 1כללי

 1.2מידע בטיחות שחובה לקרוא בכל מקרה
מידע בטיחות בחומר התיעודי המיועד ללקוח
מידע בטיחות אודות הקומביסטימר נכלל רק במדריך ההתקנה ובמדריך למשתמש.
במדריך ההתקנה תמצא מידע בטיחות אודות הפעילויות המתוארות בעת שינוע ,הצבה ,הפעלה ראשונה והשבתה.
במדריך למשתמש תמצא מידע בטיחות אודות פעילויות המתוארות בעת בישול ,ניקוי ועבודות אחזקה.
בנוגע למידע בטיחותי אין להתיחס להוראות ההפעלה בלבד אלא תמיד בהקשר למדריך למשתשמש או למדריך
ההתקנה .בפעולות החורגות מהפעלת התוכנה בלבד יש להקפיד על מידע הבטיחות הנמצא במדריך למשתמש
ובמדריך ההתקנה.
חלקי החומר התיעודי שחובה לקרוא
תוכן הוראות הפעלה אלה מוגבל לתיאור העבודה עם ממשק ההפעלה בלבד .ההוראות מסתיימות כל פעם בהפעלה
של תהליך ,שבו יש לשים לב להודעות אזהרה ,כמו למשל בישול או ניקוי .את ההוראות לביצוע תהליך מסוג זה
תמצא במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש.
לצורך אבטחת הבטיחות ,על כל האנשים המפעילים את הקומביסטימר לקרוא ולהבין את החלקים הבאים של החומר
התיעודי המיועד ללקוח טרם עבודתם באשר היא:
■ בהתאם לעבודה שעל המפעיל לבצע הפרקים 'למען בטיחותך' במדריך ההתקנה או מדריך למשתמש
■
את החלקים במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש אשר מתארים את העבודה שעל העובד לבצע
התעלמות ממידע הבטיחות במדריך ההתקנה ובמדריך למשתמש עלולה להוביל לפציעות עד כדי מוות ונזק לרכוש.

הוראות הפעלה
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 1.3אודות הוראות המשתמש שלפניך
מטרה
הוראות הפעלה אלה תספקנה לכל האנשים העובדים עם הקומביסטימר מבט כללי על  easyDialוהפעלתו
ותאפשרנה לבצע מטלות בסיסיות בעזרת .easyDial
קבוצות יעד
שם קבוצת היעד
טבח

מפעיל

פעולות
מבצע בעיקר פעולות ניהוליות כגון
■ הזנת נתוני פרופיל בישול
■ ניהול פרופילי בישול ב-ספר בישול
■ פיתוח פרופילי בישול חדשים
■ ביצוע כיוונונים במכשיר
■ יבוא או יצוא של נתונים
מלבד זאת מבצע בעת הצורך את כל הפעולות של הפעלה רגילה.
מבצע את הפעולות הקונקרטיות ,כגון
■ בחירת פרופיל בישול והפעלתו
■ בחירת פרופיל ניקוי והפעלתו

מבנה הוראות ההפעלה
פרק/חלק

מטרה

קבוצת יעד

כללי

מסביר לך את השימוש בהוראות הפעלה אלה וזיקתן למדריך
למשתמש

טבח
מפעיל
טבח
מפעיל

מתאר את המבנה ואת הלחצנים של ממשק הפעלה

טבח
מפעיל
טבח
מפעיל

פונקציות של easyDial

■
■

המבנה של easyDial
בישול עם easyDial

■
■

העבודה עם ספר הבישול
ניקוי עם easyDial

מכיל סקירה של הפונקציות של easyDial
מכיל פרופילי בישול נבחרים כדוגמאות

מכיל את ההוראות לעבודה עם  easyDialבעת הבישול
מכיל תיאור של תהליכי הבישול של easyDial

מכיל את ההוראות לעבודה עם ספר הבישול וליצירת פרופילי בישול טבח
מפעיל
מפעיל
■ מכיל את ההוראות לעבודה עם  easyDialבעת הניקוי
■ מכיל תיאור של תהליכי הניקוי של easyDial

קביעת הגדרות ב easyDial-מכיל את ההוראות להגדרות השונות
יבוא/יצוא של נתונים

מכיל את ההסברים עבור יבוא או יצוא של נתונים

שיטת כתיבת מספר עשרוני
לצורך אחידות בין לאומית נעשה תמיד שימוש בנקודה עשרונית.

הוראות הפעלה
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 2פונקציות של easyDial
מטרת פרק זה
 easyDialהינו ממשק ההפעלה של הקומביסטימר
בעזרת  easyDialתוכל בעצמך ליצור פרופילי בישול בצורה מהירה .לשם כך תמצא את כל הפונקציות במישור אחד.
בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על הפונקציות של  easyDialועל הבחירה של פרופילי בישול זמינים.

 2.1הפונקציות של  easyDialבמבט כללי
מצבי ההפעלה של easyDial
באמצעות  easyDialתוכל לעבוד במצבי ההפעלה הבאים:
■ אדים
■ קיטור משולב
■ אוויר חם
■
רענון מזון
יחד עם מאפייני בישול )פונקציות עזר  (ACS+באפשרותך לבצע צורות בישול שונות.
מאפייני בישול זמינים
הטבלה הבאה מספקת סקירה של מצבי ההפעלה ומאפייני הבישול )פונקציות עזר  (ACS+הזמינים יחד אתם.
'כן' משמעותו שמאפיין הבישול זמין עבור מצב ההפעלה המסוים.
'לא' משמעותו שמאפיין הבישול אינו זמין עבור מצב ההפעלה המסוים.
בעת הגדרת פרופיל בישול לא ניתן לבחור מאפייני בישול שאינם זמינים.
לחצן

מאפיין בישול

מצב הפעלה
'קיטור'

מצב הפעלה
'קיטור משולב'

מצב הפעלה
אוויר חם

מצב ההפעלה
רענון מזון

מהירות מאוורר

כן

כן

כן

כן

HumidityPro

לא

כן

לא

לא

Crisp&Tasty

לא

לא

כן

לא

BakePro

לא

לא

כן

לא

פרופילי בישול וספר בישול
פרופיל בישול הינו שילוב של משתני בישול כגון טמפרטורת וזמן בישול .ניתן ליצור פרופילי בישול ולנהל עד 99
פרופילי בישול ב'-ספר בישול' .מלבד זאת ,ב'-ספר בישול' נמצאים כבר פרופילי בישול מוגדרים מראש.
ניקוי חלל הבישול עם easyDial
עבור ניקוי חלל הבישול עומדים לרשותך  10פרופילי ניקוי:
■ פרופיל ניקוי של ניקוי חצי-אוטומטי
■ פרופיל ניקוי שטיפה במים
■
ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול  ConvoClean: 8פרופילי ניקוי לבחירה עבור דרגות לכלוך שונות ,בחלקם
חיטוי בקיטור ו-ייבוש
הגדרות
בהגדרות ניתן לכוון תאריך ושעה ,ולקבוע את יחידת הטמפרטורה ועוצמת הקול של צליל ההתראה.
פונקציות יבוא ויצוא
בפונקציות יבוא או יצוא ניתן למשל לייבא או לייצא ספרי בישול ,או לבצע עדכוני תוכנה.

הוראות הפעלה
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 2פונקציות של easyDial

 2.2פרופילי בישול נבחרים
פרופילי בישול שונים
ACS+

מוצר
בגטTK ,

170°C

תפוחי אדמה אפויים

180°C
80°C

קרם קרמל  /רויאל

210°C

אצבעות דגים
תסיסה ,מאפים

35°C

חזה עוף ,מטוגן

235°C

15
דקות
35
דקות
12
דקות
 3דקות

93°C

-

-

-

-

5

-

1

72°C

-

גזר ,טרי

100°C

 8דקות

-

-

שניצל חזיר ,מצופה פירורי לחם

200°C

 9דקות

-

הוראות הפעלה
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 3המבנה של easyDial

 3המבנה של easyDial
מטרת פרק זה
הקומביסטימר מופעל באמצעות לחצנים ומקודד ,המכונה ) Convotherm-Dial (C-Dialכל הפונקציות של המכשיר
ניתנות לבחירה באמצעות לחצנים אלה וה C-Dial-דרך התצוגות השונות.
בחלק זה יוסברו לך ממשק ההפעלה של  ,easyDialהפונקציות של הלחצנים הזמינים והתצוגות וכן את הפונקציות
של .C-Dial

 3.1המבנה של  easyDialבמבט כללי
בחירת מצב הפעלה
ראה עמוד 11

קביעה ותצוגה של טמפרטורת הבישול
ראה עמוד 11

קביעה ותצוגת של זמן הבישול או טמפרטורת הליבה
ראה עמוד 11

בחירת מאפייני בישול )פונקציות עזר (ACS+
ראה עמוד 12

תצוגות אות
ראה עמוד 13
אזור תוכניות
ראה עמוד 14

 ,C-Dialיחידת בקרה ותצוגת המצב
ראה עמוד 15

הוראות הפעלה
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 3.2הלחצנים של מצבי ההפעלה
אדים

לחצן להגדרת פרופיל בישול עם מצב ההפעלה קיטור
■ התצוגה מעל הלחצן זוהר בצבע אדום כאשר נבחר מצב
הפעלה

קיטור משולב

לחצן להגדרת פרופיל בישול עם מצב ההפעלה קיטור משולב

אוויר חם

לחצן להגדרת פרופיל בישול עם מצב ההפעלה אוויר חם

רענון מזון à la Carte

לחצן להגדרת פרופיל בישול עם פונקציית רענון הנקראת רענון
מזון à la Carte

 3.3הלחצן והתצוגה עבור טמפרטורת הבישול
טמפרטורת בישול

לחצן לקביעת טמפרטורת הבישול

תצוגה

תצוגת טמפרטורת הבישול
■ התצוגה זוהרת עם טמפרטורת הבישול שנקבעה בC°-
■ התצוגה מהבהבת כל עוד ניתן לקבוע את טמפרטורת הבישול
)כ 5-שניות(

 3.4הלחצן והתצוגה עבור טמפרטורת הבישול וטמפרטורת הליבה

הוראות הפעלה

זמן בישול

לחצן לקביעת זמן הבישול

תצוגה

תצוגה של זמן הבישול או טמפרטורת הליבה
■ התצוגה זוהרת עם הערך שנקבע
■ התצוגה מהבהבת כל עוד ניתן לקבוע את זמן הבישול או
טמפרטורת הליבה )כ 5-שניות(

טמפרטורת ליבה

לחצן לקביעת טמפרטורת הליבה
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 3.5הלחצנים של מאפייני הבישול
לחצן לבחירת מאפיין הבישול לשם ויסות מהירות הזרימה בתוך
מהירות מאוורר
חלל הבישול ב 5-דרגות
מהירות זרימה מינימלית
שלב 1
ברירת מחדל
שלב 4
מהירות זרימה מירבית
שלב 5
לחצן לבחירת מאפיין הבישול לשם ויסות רמת הלחות בתוך
HumidityPro
חלל הבישול ב 5-דרגות
לחות מינימלית
שלב 1
לחות מירבית
שלב 5
לחצן לבחירת מאפיין הבישול לשם ויסות ייבוש האוויר בתוך
Crisp&Tasty
חלל הבישול ב 5-דרגות
ייבוש אוויר מינימלי
שלב 1
ייבוש אוויר מירבי
שלב 5
לחצן לבחירה בפונקציית אפיה עם הגברת קיטור ועצירות
BakePro
ניתן לבחירה רק בעת הגדרת מאוורר מתוזמנות ,ב 5-דרגות
פרופיל בישול
הגברת קיטור מינימלית
שלב 1
הגברת קיטור מירבית
שלב 5
לחצן להחדרת לחות באמצעות קיטור או התזת אדי מים אל תוך
הגברת קיטור ידנית
ניתן לבחירה רק במשך תהליך חלל הבישול
התצוגות אינן זוהרות
בישול

הוראות הפעלה
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 3.6תצוגות האות
חוסר נוזל שטיפה

התצוגה מהבהבת בצבע אדום כאשר יש צורך במילוי נוזל
שטיפה
)רק בניקוי אוטומטי של חלל הבישול(
התצוגה מהבהבת בצבע אדום כאשר יש צורך במילוי נוזל ניקוי
)רק בניקוי אוטומטי של חלל הבישול(

חוסר מים

התצוגה מהבהבת בצבע אדום כאשר אספקת המים נותקה

תקלה

התצוגה מהבהבת בצבע אדום כאשר אירעה תקלה במכשיר
בצע פעולה ,קרא לטכנאי תחזוקה במידת הצורך

פתח את דלת המכשיר

התצוגה מהבהבת בצבע צהוב כאשר יש צורך בפתיחת דלת
המכשיר

סגור את דלת המכשיר

התצוגה מהבהבת בצבע צהוב כאשר יש צורך בסגירת דלת
המכשיר

להתיז נוזל ניקוי

התצוגה מהבהבת בצבע צהוב כאשר יש צורך בהתזת נוזל ניקוי
אל תוך חלל הבישול
)רק בניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול(
התצוגה מהבהבת בצבע צהוב כאשר יש צורך בשטיפת חלל
הבישול במים
)רק בניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול(
■ התצוגה זוהרת בצבע צהוב כאשר הוכנס התקן זיכרון נייד
והוא זוהה
■ התצוגה מהבהבת בצבע צהוב כאשר מתבצעת העברת נתונים

חוסר נוזל ניקוי

לשטוף במים
התקן זיכרון נייד הוכנס

הוראות הפעלה
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 3.7אזור תוכניות
ספר בישול
)(Cookbook
ספר בישול עם התקן
זכרון נייד מוכנס
ניקוי
תצוגה

תצוגה של:
■ טמפרטורה של חלל הבישול הנוכחית או טמפרטורת הליבה
■ טמפרטורת חימום מקדים או טמפרטורת Cool down
■ זמן הבישול הנוכחי של תהליך הבישול
■ שורות התוכנית עבור פרופילי הבישול בספר הבישול
■ פרופילי הניקוי
■ הגדרות
■ פונקציות יבוא/ויצוא
■ קודי שגיאה

חימום מקדים

לחצן לחימום מקדים ידני של חלל הבישול
■ התצוגה מהבהבת כאשר יש טעם ל'-חימום מקדים'
■ התצוגה זוהרת כאשר מתבצע 'חימום מקדים'
ראה עמוד 23
לחצן לקירור מהיר של חלל הבישול
■ התצוגה מהבהבת כאשר יש טעם ל'Cool down'-
■ התצוגה זוהרת כאשר מתבצע ''Cool down
ראה עמוד 23

Cool down

הוראות הפעלה

לחצן למעבר לספר הבישול לשם ניהול של עד  99פרופילי בישול
ראה עמוד 30
לחצן למעבר לפונקציות יבוא/יצוא
ראה עמוד 49
לחצן למעבר לפרופילי הניקוי עבור ניקוי חלל הבישול
ראה עמוד 37
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 3.8התפקיד של C-Dial
סובב את C-Dial

בחר הגדרות

לחץ קצרות על  ■ C-Dialאשר הגדרות
■ הפעלה או הפסקה של תהליכים
ראה עמוד 24
ראה עמוד 39
לחיצה ממושכת על  C-גישה ל'-הגדרות'
Dial
ראה עמוד 47

 C-Dialבצבע ירוק

זוהר

■
■
■

מהבהב

דרישה לפעולה עבור המפעיל

 C-Dialבצבע צהוב

זוהר

 C-Dialבצבע אדום

מהבהב
זוהר

אזהרה לנקיטת זהירות עבור המפעיל
תהליך בישול מתבצע

זוהר
מהבהב

התקן זיכרון נייד הוכנס ו'-ספר בישול' נבחר
מתבצעת העברת נתונים

■
■
■
■

 C-Dialבצבע כחול

הוראות הפעלה

דלת המכשיר סגורה והמכשיר מוכן לעבודה
תהליך הסתיים
שורת תוכנית ב'-ספר בישול' פנויה
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דלת המכשיר פתוחה
'חימום מקדים' או ' 'Cool downמתבצע
תהליך ניקוי מתבצע
שורת תוכנית ב'-ספר בישול' פנויה

 4בישול עם easyDial

 4בישול עם easyDial
מטרת פרק זה
כדי לבשל עם הקומביסטימר שלך אתה זקוק לפרופיל בישול מתאים למוצר שלך.
ניתן להגדיר במהירות פרופיל בישול דרך מצבי ההפעלה של ממשק ההפעלה של  easyDialולהפעיל אותו.
פרופיל בישול רב-שלבי יש להגדיר דרך 'ספר בישול' .פרופיל בישול הקיים ב'-ספר בישול' ניתן לבחירה ולהפעלה
מיידית ,ראה גם 'העבודה עם ספר הבישול' עמוד .30
לפני תחילת תהליך הבישול עליך תמיד לוודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם
המכשיר במדריך למשתמש ולהקפיד על ההוראות הכלולות בו.
בפרק זה תמצא הוראות שלב אחר שלב ואת תהליכי הבישול עבור הפעולות העיקריות של הבישול עם .easyDial

 4.1הגדרת פרופיל בישול עם קיטור
תחום השימוש
מצב ההפעלה 'קיטור' מתאים למשל לתהליכי הבישול הבאים:
■
■

בישול רגיל
שליקה

■
■

אידוי בקיטור
שימור

■

חליטה

תחום טמפרטורות
עם מצב ההפעלה 'קיטור' אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין  30°Cל.130°C-
מאפייני בישול זמינים
מהירות מאווררב 5-דרגות
הגדרת פרופיל בישול
1.

בחר במצב ההפעלה 'קיטור'.

2.

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

3.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת טמפרטורת הבישול
הרצויה.

4.

בחר בלחצן 'זמן בישול'.

5.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת זמן הבישול הרצוי.

6.

בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.
ראה עמוד 12

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
הוראות הפעלה
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צעדים נוספים:
■ חימום מקדים או קירור של חלל הבישול לפי דרישה ,לאופן הפעולה ראה עמוד 23
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ תהליך הבישול עם חימום מקדים ,ראה עמוד 25
■ תהליך הבישול עם  ,Cool downראה עמוד 27

הוראות הפעלה
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 4.2הגדרת פרופיל בישול עם קיטור משולב
תחום השימוש
קיטור משולב הינו שילוב של אוויר חם וקיטור' .קיטור משולב' הינו מצב הפעלה של הקומביסטימר שבו מתבצע
בישול מזון באמצעות קיטור משולב .מצב ההפעלה 'קיטור משולב' מתאים למשל לתהליכי הבישול הבאים:
■

צלייה

■

אפיה

■

צליה

תחום טמפרטורות
עם מצב ההפעלה 'קיטור משולב' אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין  30°Cל.250°C-
מאפייני בישול זמינים
מהירות מאווררב 5-דרגות
 5 ,HumidityProדרגות או בקרה אוטומטית
הגדרת פרופיל בישול
1.

בחר במצב ההפעלה 'קיטור משולב'.

2.

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

3.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת טמפרטורת הבישול
הרצויה.

4.

בחר בלחצן 'זמן בישול'.

5.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת זמן הבישול הרצוי.

6.

בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.
ראה עמוד 12

7.

בחר את הדרגה הרצויה של '.'HumidityPro
ראה עמוד 12

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ חימום מקדים או קירור של חלל הבישול לפי דרישה ,לאופן הפעולה ראה עמוד 23
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ תהליך הבישול עם חימום מקדים ,ראה עמוד 25
■ תהליך הבישול עם  ,Cool downראה עמוד 27

הוראות הפעלה
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 4.3הגדרת פרופיל בישול עם אוויר חם
תחום השימוש
'אוויר חם' הינו מודוס הפעלה של הקומביסטימר שבו מתבצע בישול מזון באמצעות חום יבש .מצב ההפעלה 'אוויר
חם' מתאים למשל עבור תהליכי הבישול הבאים:
■
■

צלייה
צליה על מנגל

■
■

אפיה
טיגון

■

הקרמה

תחום טמפרטורות
עם מצב ההפעלה 'אוויר חם' אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין  30°Cל.250°C-
מאפייני בישול זמינים
מהירות מאווררב 5-דרגות
 ,Crisp&Tastyב 5-דרגות
 BakeProב 5-דרגות
הגדרת פרופיל בישול
1.

בחר במצב ההפעלה 'אוויר חם'.

2.

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

3.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת טמפרטורת הבישול
הרצויה.

4.

בחר בלחצן 'זמן בישול'.

5.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת זמן הבישול הרצוי.

6.

בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.
ראה עמוד 12

7.

בחר את הדרגה הרצויה של '.'Crisp&Tasty
ראה עמוד 12

8.

בחר את הדרגה הרצויה של '.'BakePro
ראה עמוד 12

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.

הוראות הפעלה
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צעדים נוספים:
■ חימום מקדים או קירור של חלל הבישול לפי דרישה ,לאופן הפעולה ראה עמוד 23
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ תהליך הבישול עם חימום מקדים ,ראה עמוד 25
■ תהליך הבישול עם  ,Cool downראה עמוד 27

הוראות הפעלה
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 4.4הגדרת פרופיל בישול דרך רענון מזון
תחום השימוש
'רענון מזון' הינו פונקציית רענון של הקומביסטימר שבה משלימים את תהליך בישולם של מאכלים מבושלים למחצה
עד היותם מוכנים להגשה .רענון מזון מתאים כמעט לכל סוגי המאכלים .לשם כך מוכנים המאכלים על צלחות.
תחום טמפרטורות
עם 'רענון מזון' אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין  120°Cל.160°C-
מאפייני בישול זמינים
מהירות מאווררב 5-דרגות
הגדרת פרופיל בישול
1.

בחר בפונקציית הרענון 'רענון מזון'.

2.

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

3.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת טמפרטורת הבישול
הרצויה.

4.

בחר בלחצן 'זמן בישול'.

5.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת זמן הבישול הרצוי.

6.

בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.
ראה עמוד 12

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ חימום מקדים או קירור של חלל הבישול לפי דרישה ,לאופן הפעולה ראה עמוד 23
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ תהליך הבישול עם חימום מקדים ,ראה עמוד 25
■ תהליך הבישול עם  ,Cool downראה עמוד 27

הוראות הפעלה
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 4.5הגדרת פרופיל בישול עם מדידת טמפרטורת ליבה
תחום השימוש
בעת מדידה של טמפרטורת הליבה מתבצעת בקרת משך הבישול באמצעות טמפרטורת הליבה בתוך המוצר ולא לפי
זמן .היא ניתנת לשילוב עם כל מצבי ההפעלה .הנחיות אודות עבודה בטיחותית עם מד-חום הליבה תמצא במדריך
למשתמש.
המדידה של טמפרטורת מומלצת במיוחד עבור צליה לאורך זמן ובישול לדרגה מסוימת ) medium, rareוכו'(.
תחום טמפרטורות
עם מדידת טמפרטורת הליבה אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין  20°Cל.99°C-
מאפייני בישול זמינים
בהתאם לבחירת מצב ההפעלה ,ראה גם 'מאפייני בישול זמינים' ב עמוד .8
הגדרת פרופיל בישול
1.

בחר במצב ההפעלה הרצוי ,למשל 'אוויר חם'.

2.

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

3.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת טמפרטורת הבישול
הרצויה.

4.

בחר בלחצן 'טמפרטורת ליבה'.

5.

כוון את טמפרטורת הליבה הרצויה באמצעות סיבוב של
.C-Dial

6.

בחר בלחצן של מאפיין הבישול הרצוי כדי לקבוע את
הדרגה ,למשל 'מהירות מאוורר'.
ראה עמוד 12

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ בישול עם מד-חום ליבה ,לאופן הפעולה ראה מדריך למשתמש
■ חימום מקדים או קירור של חלל הבישול לפי דרישה ,לאופן הפעולה ראה עמוד 23
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ תהליך הבישול עם חימום מקדים ,ראה עמוד 25
■ תהליך הבישול עם  ,Cool downראה עמוד 27

הוראות הפעלה
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 4.6בחירת חימום מקדים או Cool down
תנאים
■
■

הגדרת פרופיל בישול חדש או בחרת אחד מתוך 'ספר בישול'.
טרם הבישול אתה מקבל הנחיה לבצע חימום מקדים של חלל הבישול או לקרר אותו.

בחירת חימום מקדים
בחר בלחצן 'חימום מקדים' כדי לחמם את חלל הבישול
טרם הבישול על פי דרישת המערכת.

1.

תוצאה :מתבצע חימום מקדים של חלל הבישול.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ תהליך הבישול עם חימום מקדים ,ראה עמוד 25
בחירת Cool down
בחר בלחצן ' 'Cool downכדי לקרר את חלל הבישול על
פי דרישת המערכת.

1.

תוצאה :חלל הבישול מתקרר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ תהליך הבישול עם  ,Cool downראה עמוד 27

הוראות הפעלה
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 4.7הפעלת תהליך בישול
תנאים
■
■
■
■

לפני תחילת תהליך הבישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר
במדריך למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.
הגדרת פרופיל בישול חדש.
ביצעת חימום מקדים של חלל הבישול או קיררת אותו בהתאם לדרישת המערכת.
ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

הפעלת תהליך בישול
לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי להפעיל את תהליך הבישול.

1.

תוצאה :תהליך הבישול מתחיל ו C-Dial-זוהר בצבע אדום.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך בישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ שינוי נתוני בישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 29
■ בישול בעזרת פרופיל בישול ,לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש

 4.8הפסקת תהליך בישול
תנאים
■
■

הפעלת תהליך בישול.
ה C-Dial-זוהר בצבע אדום.

הפסקת תהליך בישול
לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לעצור את תהליך הבישול.

1.

תוצאה :תהליך הבישול נעצר ו C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

הוראות הפעלה
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 4.9תהליך הבישול עם חימום מקדים
תנאים
■
■

פרופיל בישול חדש הוגדר או נבחר מתוך 'ספר בישול'.
טמפרטורת חלל הבישול נמוכה מדי עבור פרופיל הבישול הנבחר.

תהליך הבישול
1

טמפרטורת הבישול נמוכה מדי
כשהתצוגה 'חימום מקדים' מהבהבת ,המכשיר מתריע על
צורך בחימום מקדים ידני של חלל הבישול .ה C-Dial-זוהר
בצבע ירוק.

2

חימום מקדים
לאחר בחירת הלחצן 'חימום מקדים' מחמם המכשיר באופן
אוטומטי את חלל הבישול לטמפרטורת הבישול שנקבעה
בפרופיל הבישול .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב בזמן
החימום המקדים.

3

טמפרטורת חלל הבישול נשמרת
כאשר טמפרטורת חלל הבישול הושגה C-Dial ,מהבהב
בצבע ירוק .טמפרטורת חלל הבישול נשמרת.

דרישה לטעינה
נשמעת התראה לטעינה ותצוגת האות 'פתח את דלת
המכשיר' זוהרת בו-זמנית.
4

הכנסה
בעת טעינת חלל הבישול  C-Dialזוהר בצבע צהוב.

5

הפעלה
לאחר סגירת דלת המכשיר  C-Dialזוהר בצבע ירוק.
לחיצה על  C-Dialתפעיל את תהליך הבישול.

6

בישול
תהליך הבישול מתחיל .תוצג זמן הבישול הנותר או
טמפרטורת הליבה שהושגה .ה C-Dial-זוהר בצבע אדום.

הוראות הפעלה
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7

סיום הבישול
כאשר הסתיים הבישול C-Dial ,מהבהב בצבע ירוק.

דרישה להוצאה
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.

הוראות הפעלה
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 4.10תהליך הבישול עם Cool down
תנאים
■
■

פרופיל בישול חדש הוגדר או נבחר מתוך 'ספר בישול'.
טמפרטורת חלל הבישול גבוהה מדי עבור פרופיל הבישול הנבחר.

תהליך הבישול
1

טמפרטורת הבישול גבוהה מדי
כשהתצוגה ' 'Cool downמהבהבת ,המכשיר מתריע על
צורך בקירור ידני של חלל הבישול .ה C-Dial-זוהר בצבע
ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
בו-זמנית זוהרת תצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר' ,כדי
לזרז את תהליך הקירור.
2

דרישה לקירור
לאחר פתיחת דלת המכשיר ,הבהוב התצוגה ''Cool down
נמשך .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

3

קירור
בעזרת בחירת הלחצן ' 'Cool downמקרר המכשיר באופן
אוטומטי את חלל הבישול ,תוך כדי פעולת המאוורר,
לטמפרטורת הבישול שנקבעה בפרופיל הבישול .הC-Dial-
זוהר בצבע צהוב בזמן הקירור.

4

טמפרטורת חלל הבישול הושגה
כאשר טמפרטורת חלל הבישול הושגה ,המאוורר נעצר.
ה C-Dial-מהבהב בירוק.

הכנסה
בעת טעינת חלל הבישול זוהרת בו-זמנית תצוגת האות
סגור את דלת המכשיר.
5

הפעלה
לאחר סגירת דלת המכשיר  C-Dialזוהר בצבע ירוק.
לחיצה על  C-Dialתפעיל את תהליך הבישול.

6

בישול
תהליך הבישול מתחיל .תוצג זמן הבישול הנותר או
טמפרטורת הליבה שהושגה .ה C-Dial-זוהר בצבע אדום.

הוראות הפעלה
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7

סיום הבישול
כאשר הסתיים הבישול C-Dial ,מהבהב בצבע ירוק.

דרישה להוצאה
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.

הוראות הפעלה
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 4.11שינוי נתונים בעת ביצוע תהליך בישול
תנאים
■

הפעלת תהליך בישול.

שינוי נתונים בעת ביצוע תהליך בישול
1.

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול' כדי לשנות את טמפרטורת
הבישול.

2.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת טמפרטורת הבישול
הרצויה.

3.

בחר בלחצן 'זמן בישול' כדי לשנות את זמן הבישול.

4.

כוון באמצעות סיבוב של  C-Dialאת זמן הבישול הרצוי.

5.

בחר בלחצן של מאפיין הבישול הרצוי כדי לשנות את
הדרגה של מאפיין הבישול ,למשל 'מהירות מאוורר'.

תוצאה :השינויים יחולו בתהליך הבישול תוך כ 5-שניות.

 4.12הגברת קיטור ידנית בעת תהליך הבישול
תנאים
■
■

הגדרת פרופיל בישול חדש עם מצב ההפעלה 'אוויר חם' או בחירתו מתוך 'ספר בישול'.
הפעלת תהליך בישול.

הגברת קיטור ידנית בעת תהליך הבישול
לחץ על הלחצן 'הגברת קיטור ידנית' כל עוד יש צורך
בהגברת קיטור.

1.

תוצאה :הלחות מעל התבשיל תוגבר.

הוראות הפעלה
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 5העבודה עם ספר הבישול
מטרת פרק זה
דרך 'ספר בישול' של  easyDialניתן לבחור פרופיל בישול קיים ולהפעיל אותו מיד.
לפני תחילת תהליך הבישול עליך תמיד לוודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם
המכשיר במדריך למשתמש ולהקפיד על ההוראות הכלולות בו.
ניתן להגדיר ולשמור פרופיל בישול רב-שלבי אך ורק ב'-ספר בישול' .לא ניתן לערוך פרופיל בישול שנשמר בתוך
'ספר הבישול' ,אלא יש למחוק אותו ולהגדיר אותו מחדש.
במידה וברצונך לנצל 'ספר בישול' עבור קומביסטימרים אחרים של  ,Convothermניתן לייצא ולייבא ספר בישול
באמצעות חיבור ה USB-ובעזרת פונקציות יבוא/ויצוא.
בפרק זה תמצא הוראות שלב אחר שלב ואת תהליכי הבישול עבור הפעולות העיקריות עם 'ספר בישול'.

 5.1בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
פונקציות ספר הבישול
שורות תוכנית  P1עד  P99עבור פרופילי בישול.
פרופיל בישול עם שלב בישול אחד
שלב בישול  3של פרופיל בישול רב-שלבי ,אפשרות ל 9-שלבי בישול לכל היותר.
תנאים
■

פרופיל הבישול נשמר ב'-ספר בישול'.

בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
1.

בחר בלחצן 'ספר בישול'.

2.

בחר באמצעות סיבוב של  C-Dialאת שורת התוכנית של
פרופיל הבישול הרצוי.
 C-Dialירוק = שורת תוכנית תפוסה

תוצאה :פרופיל הבישול יוצג יחד עם הנתונים של שלב
הבישול.
צעדים נוספים:
■ חימום מקדים או קירור של חלל הבישול לפי דרישה ,לאופן הפעולה ראה עמוד 23
■ הפעלה של פרופיל בישול מתוך ספר הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 31
■ מחיקה של פרופיל בישול מתוך ספר הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 34
■ יציאה מספר הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 35
■ תהליך הבישול של פרופיל בישול רב-שלבי ,ראה עמוד 36

הוראות הפעלה
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 5.2הפעלה של פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
תנאים
■
■
■
■

לפני הפעלת פרופיל בישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר
במדריך למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.
בחרת פרופיל בישול מתוך 'ספר בישול'.
ביצעת חימום מקדים של חלל הבישול או קיררת אותו על פי דרישת המערכת.
ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

הפעלה של פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי להפעיל את תהליך הבישול.

1.

תוצאה :פרופיל הבישול מתחיל מיד ו C-Dial-זוהר בצבע
אדום.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך בישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 24
■ בישול בעזרת פרופיל בישול ,לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש.

הוראות הפעלה
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 5.3הגדרת פרופיל בישול חד-שלבי בספר הבישול
הגדרת פרופיל בישול חד-שלבי בספר הבישול
1.

בחר בלחצן 'ספר בישול'.

2.

בחר באמצעות סיבוב של  C-Dialשורת תוכנית פנויה
עבור פרופיל הבישול.
 C-Dialבצבע צהוב = שורת תוכנית פנויה
 C-Dialירוק = שורת תוכנית תפוסה

3.

הזן את הנתונים של פרופיל הבישול.

4.

שמור את הנתונים באמצעות הלחצן 'ספר בישול'.

5.

דחה את ההגדרה של שלב בישול נוסף.
או במידה וברצונך להגדיר שלב בישול נוסף ,לאופן
הפעולה ראה 'הגדרת פרופיל בישול רב-שלבי בספר
הבישול' ב עמוד .33

6.

אשר באמצעות הלחצן 'ספר בישול'.

7.

בחר בלחצן 'ספר בישול' כדי לצאת מספר הבישול.

תוצאה :פרופיל הבישול נוצר.
צעדים נוספים:
■ הגדרת פרופיל בישול רב-שלבי בספר הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 33
■ בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 30
הוראות הפעלה
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 5.4הגדרת פרופיל בישול רב-שלבי בספר הבישול
תנאים
■
■

אתה נמצא ב'-ספר בישול' ובחרת שורת תוכנית.
כבר הגדרת את שלב הבישול הראשון של פרופיל בישול ושמרת אותו.

הגדרת פרופיל בישול רב-שלבי בספר הבישול
1.

הזן את הנתונים עבור שלב הבישול השני של פרופיל
הבישול.

2.

שמור את הנתונים של שלב הבישול השני באמצעות הלחצן
'ספר בישול'.

3.

דחה את ההגדרה של שלב בישול נוסף.
או הזן כאן את הנתונים עבור שלב בישול נוסף.

4.

אשר באמצעות הלחצן 'ספר בישול'.

5.

בחר בלחצן 'ספר בישול' כדי לצאת מספר הבישול.

תוצאה :פרופיל הבישול נוצר.
צעדים נוספים:
■ בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 30
■ תהליך הבישול של פרופיל בישול רב-שלבי ,ראה עמוד 36

הוראות הפעלה
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 5.5מחיקה של פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
פונקציות ספר הבישול
שורות תוכנית  P1עד  P99עבור פרופילי בישול.
מחיקת פרופיל בישול
תנאים
■

פרופיל הבישול נשמר ב'-ספר בישול'.

מחיקה של פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
1.

בחר בלחצן 'ספר בישול'.

2.

בחר באמצעות סיבוב של  C-Dialאת שורת התוכנית של
פרופיל הבישול הרצוי.
 C-Dialירוק = שורת תוכנית תפוסה

3.

המשך ללחוץ על הלחצן 'ספר בישול' עד שיופיע בתצוגה
'.'del

4.

אשר מיד באמצעות הלחצן 'ספר בישול'.

תוצאה :פרופיל הבישול נמחק משורת התוכנית יחד עם
הנתונים .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.
צעדים נוספים:
■ יציאה מספר הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 35

הוראות הפעלה
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 5.6יציאה מספר הבישול
תנאים
■

שורת התוכנית של פרופיל בישול נבחר ב'-ספר בישול'.

יציאה מספר הבישול
בחר בלחצן 'ספר בישול'.

1.

תוצאה :מתבצעת יציאה מ'-ספר בישול'.

הוראות הפעלה
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 5.7תהליך הבישול של פרופיל בישול רב-שלבי
תנאים
■
■
■

נבחר פרופיל בישול רב-שלבי מתוך 'ספר בישול'.
התבצע חימום מקדים של חלל הבישול או שהוא קורר על פי דרישת המערכת.
חלל הבישול הוטען.

תהליך הבישול
1

הפעלה
לאחר סגירת דלת המכשיר  C-Dialזוהר בצבע ירוק.
לחיצה על  C-Dialתפעיל את תהליך הבישול.

2

בישול שלב בישול 1
תהליך הבישול מתחיל עם שלב בישול  .1זמן הבישול
הנותר או טמפרטורת הליבה שהושגה יוצגו לחילופין עם
שלב הבישול הנוכחי במשך כל שלבי הבישול .הC-Dial-
זוהר בצבע אדום.

3

בישול שלב בישול 2
תהליך הבישול נמשך עם שלב בישול  .2ה C-Dial-זוהר
בצבע אדום.

4

בישול שלב בישול 3
תהליך הבישול נמשך עם שלב בישול  .3ה C-Dial-זוהר
בצבע אדום.

5

סיום הבישול
כאשר הסתיים הבישול C-Dial ,מהבהב בצבע ירוק.

דרישה להוצאה
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.

הוראות הפעלה
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 6ניקוי עם easyDial

 6ניקוי עם easyDial
מטרת פרק זה
עבור ניקוי חלל הבישול עומדים לרשותך פרופילי ניקוי שונים באמצעות 'ניקוי'.
לפני תחילת תהליך ניקוי עליך תמיד לוודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית בעת ניקוי
במדריך למשתמש ולהקפיד על ההוראות הכלולות בו.
בפרק זה תמצא הוראות שלב אחר שלב ואת תהליכי הניקוי עבור הפעולות העיקריות של הניקוי עם .easyDial

 6.1בחירת פרופיל ניקוי
פרופילי בישול זמינים
פרופיל ניקוי  ,Cleaning assistentניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול
פרופיל ניקוי שטיפה במים
פרופילי ניקוי ConvoClean
דרגת ניקוי  1עבור לכלוך קל
דרגת ניקוי  2עבור לכלוך בדרגה בינונית
דרגת ניקוי  3עבור לכלוך בדרגה גבוהה
דרגת ניקוי  4עבור לכלוך בדרגה גבוהה מאד
דרגת ניקוי  1עבור לכלוך קל עם חיטוי בקיטור ו-ייבוש
דרגת ניקוי  2עבור לכלוך בדרגה בינונית עם חיטוי בקיטור ו-ייבוש
דרגת ניקוי  3עבור לכלוך בדרגה גבוהה עם חיטוי בקיטור ו-ייבוש
דרגת ניקוי  4עבור לכלוך בדרגה גבוהה מאד עם חיטוי בקיטור ו-ייבוש
בחירת פרופיל ניקוי
1.

בחר בלחצן 'ניקוי'.

2.

בחר את פרופיל הניקוי הרצוי באמצעות סיבוב של
.C-Dial

תוצאה :יוצג פרופיל הניקוי עם משך זמן הניקוי.

הוראות הפעלה
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 6ניקוי עם easyDial
צעדים נוספים:
■ הפעלת פרופיל ניקוי ,לאופן הפעולה ראה עמוד 39
■ יציאה מניקוי ,לאופן הפעולה ראה עמוד 40
■ תהליך הניקוי החצי-אוטומטי של חלל הבישול ,ראה עמוד 41
■ תהליך הניקוי של חלל הבישול ללא חומרי ניקוי ,ראה עמוד 43
■ תהליך הניקוי האוטומטי של חלל הבישול  ,ConvoCleanראה עמוד 44
■ תהליך הניקוי האוטומטי של חלל הבישול  ConvoCleanעם מנות בודדות ,ראה עמוד 45

הוראות הפעלה
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 6.2הפעלת תהליך ניקוי
תנאים
■
■
■

לפני תחילת פרופיל ניקוי ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית בעת הניקוי במדריך
למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.
בחרת פרופיל ניקוי רצוי.
ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

הפעלת תהליך ניקוי
לחץ קצרות על  C-Dialכדי להפעיל את תהליך הניקוי.

1.

תוצאה :פרופיל הניקוי מתחיל מיד ו C-Dial-זוהר בצבע
צהוב.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך ניקוי ,לאופן הפעולה ראה עמוד 39
■ ניקוי בעזרת פרופיל ניקוי ,לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בניקוי' במדריך למשתמש

 6.3הפסקת תהליך ניקוי
תנאים
■
■
■

בחרת פרופיל ניקוי.
הפעלת את פרופיל הניקוי.
ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

הפסקת תהליך ניקוי
לחץ קצרות על  C-Dialכדי לעצור את תהליך הניקוי.

1.

תוצאה :תהליך הניקוי מופסק )אפשרי רק כל עוד לא
הוכנס חומר ניקוי( .ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

הוראות הפעלה
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 6.4יציאה מניקוי
תנאים
■

בחרת פרופיל ניקוי.

יציאה מניקוי
בחר בלחצן 'ניקוי'.

1.

תוצאה :מתבצעת יציאה מ'-ניקוי'.

הוראות הפעלה
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 6.5תהליך הניקוי החצי-אוטומטי של חלל הבישול
תנאים
■
■
■

דלת חלל הבישול סגורה.
נבחר פרופיל ניקוי של הניקוי החצי-אוטומטי של חלל הבישול.
פרופיל הניקוי הופעל.

תהליך הניקוי
1

סילוק דברי מזון
טרם תחילתו של תהליך הניקוי של ניקוי חלל הבישול
החצי-אוטומטי יש לסלק את כל דברי המזון מחלל הבישול.
ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.
2

דברי מזון סולקו
בזמן הבדיקה אם סולקו כל דברי המזון ,זוהרת תצוגת
האות 'סגור את דלת המכשיר' .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

3

שלב ניקוי ראשון:
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל מיד שלב הניקוי
הראשון )שלב הרטבה( של תהליך הניקוי .יוצג אורך הזמן
של הניקוי .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

4

דרישה להתזת נוזל הניקוי
עם תום שלב הניקוי הראשון נשמעת התראה ותצוגות
האות 'פתח את דלת המכשיר' ו'-התז נוזל ניקוי' זוהרות.

5

להתיז נוזל ניקוי
בעת התזת נוזל הניקוי זוהרות תצוגות האות 'סגור את
דלת המכשיר' ו'-להתיז נוזל ניקוי' .ה C-Dial-זוהר בצבע
צהוב.

6

שלב ניקוי שני:
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל שלב הניקוי השני )שלב
הניקוי( .יוצג אורך הזמן הנותר של הניקוי .ה C-Dial-זוהר
בצבע צהוב.

הוראות הפעלה
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7

דרישה לשטיפה במים
עם תום שלב הניקוי הראשון נשמעת התראה ותצוגות
האות 'פתח את דלת המכשיר' ו'-לשטוף במים' זוהרות.

8

לשטוף במים
בעת התזת נוזל הניקוי זוהרות תצוגות האות 'סגור את
דלת המכשיר' ו'-לשטוף במים' .ה C-Dial-זוהר בצבע
צהוב.

9

שלב ניקוי שלישי:
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל שלב הניקוי השלישי.
יוצג אורך הזמן הנותר של הניקוי .ה C-Dial-זוהר בצבע
צהוב.

10

סיום הניקוי
כאשר הסתיים הניקוי ,מהבהב  C-Dialבצבע ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.

הוראות הפעלה
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 6.6תהליך הניקוי של חלל הבישול ללא חומרי ניקוי
תנאים
■
■
■

דלת המכשיר הינה סגורה.
נבחר פרופיל הניקוי של הניקוי של חלל הבישול ללא חומרי ניקוי.
פרופיל הניקוי הופעל.

תהליך הניקוי
1

סילוק דברי מזון
טרם תחילתו של תהליך הניקוי של ניקוי חלל הבישול ללא
חומרי ניקוי יש לסלק את כל דברי המזון מחלל הבישול.
ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.
2

דברי מזון סולקו
בזמן הבדיקה אם סולקו כל דברי המזון זוהרת תצוגת
האות 'סגור את דלת המכשיר' .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

3

ניקוי
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל מיד תהליך הניקוי של
ניקוי חלל הבישול ללא חומרי ניקוי .יוצג אורך הזמן הנותר
של הניקוי .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

4

סיום הניקוי
כאשר הסתיים הניקוי ,מהבהב  C-Dialבצבע ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.

הוראות הפעלה
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 6.7תהליך הניקוי האוטומטי של חלל הבישול ConvoClean
תנאים
■
■
■

דלת המכשיר הינה סגורה.
נבחר פרופיל ניקוי של הניקוי האוטומטי של חלל הבישול .ConvoClean
פרופיל הניקוי הופעל.

תהליך הניקוי
1

סילוק דברי מזון
טרם תחילתו של תהליך הניקוי של ניקוי חלל הבישול
האוטומטי  ConvoCleanיש לסלק את כל דברי המזון
מחלל הבישול .ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.
2

דברי מזון סולקו
בזמן הבדיקה אם סולקו כל דברי המזון ,זוהרת תצוגת
האות 'סגור את דלת המכשיר' .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

3

ניקוי
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל מיד תהליך הניקוי של
ניקוי חלל הבישול האוטומטי  .ConvoCleanיוצג אורך
הזמן הנותר של הניקוי .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

4

סיום הניקוי
כאשר הסתיים הניקוי ,מהבהב  C-Dialבצבע ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.
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 6.8תהליך הניקוי האוטומטי של חלל הבישול  ConvoCleanעם מנות בודדות
תנאים
■
■
■

דלת המכשיר הינה סגורה.
נבחר פרופיל ניקוי של הניקוי האוטומטי של חלל הבישול .ConvoClean
פרופיל הניקוי הופעל.

תהליך הניקוי
1

סילוק דברי מזון
טרם תחילתו של תהליך הניקוי של ניקוי חלל הבישול
האוטומטי  ConvoCleanעם מנות בודדות יש לסלק את
כל דברי המזון מחלל הבישול .ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.
2

דברי מזון סולקו
בזמן הבדיקה אם סולקו כל דברי המזון ,זוהרת תצוגת
האות 'סגור את דלת המכשיר' .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

3

שלב ניקוי ראשון:
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל מיד שלב הניקוי
הראשון )שלב ההרטבה( של ניקוי חלל הבישול האוטומטי
 ConvoCleanעם מנות בודדות .יוצג אורך הזמן הנותר של
הניקוי .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

4

דרישה למילוי עם נוזל הניקוי
עם תום שלב הניקוי הראשון נשמעת התראה ותצוגות
האות 'פתח את דלת המכשיר' ו'-חוסר נוזל ניקוי' זוהרות.

5

למלא נוזל ניקוי
בעת מילוי נוזל הניקוי זוהרות תצוגות האות 'סגור את דלת
המכשיר' ו'-חוסר נוזל ניקוי' .תוצג כמות הבקבוקונים
הדרושים .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

6

שלב ניקוי שני:
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל שלב הניקוי השני )שלב
הניקוי( של ניקוי חלל הבישול האוטומטי ConvoClean
עם מנות בודדות .יוצג אורך הזמן הנותר של הניקוי .ה-
 C-Dialזוהר בצבע צהוב.

הוראות הפעלה
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 6ניקוי עם easyDial
7

דרישה למילוי נוזל השטיפה
עם תום שלב הניקוי הראשון נשמעת התראה ותצוגות
האות 'פתח את דלת המכשיר' ו'-חוסר נוזל שטיפה'2
זוהרות.
למלא נוזל שטיפה
בעת מילוי נוזל השטיפה זוהרות תצוגות האות 'סגור את
דלת המכשיר' ו'-חוסר נוזל שטיפה' .תוצג כמות
הבקבוקונים הדרושים .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

9

שלב ניקוי שלישי:
לאחר סגירת דלת המכשיר מתחיל שלב הניקוי השלישלי
)שלב השטיפה( של ניקוי חלל הבישול האוטומטי ‐Convo
 Cleanעם מנות בודדות .יוצג אורך הזמן הנותר של
הניקוי .ה C-Dial-זוהר בצבע צהוב.

10

סיום הניקוי
כאשר הסתיים הניקוי ,מהבהב  C-Dialבצבע ירוק.

8

דרישה לפתיחת דלת המכשיר
נשמעת התראה ותצוגת האות 'פתח את דלת המכשיר'
זוהרת בו-זמנית.

הוראות הפעלה
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 7קביעת הגדרות בeasyDial-

 7קביעת הגדרות בeasyDial-
מטרת פרק זה
דרך 'הגדרות' באפשרותך לבצע כיוונונים בקומביסטימר שלך .בפרק זה תמצא הוראות שלב אחר שלב עבור
הפעולות העיקריות עם ה'-הגדרות'.

 7.1הגדרת תאריך ,שעה ותצוגת הטמפרטורה
כיוון תאריך ,שעה ,תצוגת הטמפרטורה ועוצמת הקול
1.

המשך ללחוץ על  C-Dialעד שיופיע בתצוגה ' 'AdJו'd'-
עבור היום.

2.

בחר את היום באמצעות סיבוב של .C-Dial

3.

לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לקבוע את החודש.

4.

בחר את החודש באמצעות סיבוב של .C-Dial

5.

לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לקבוע את השנה.

6.

בחר את השנה באמצעות סיבוב של .C-Dial

7.

לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לקבוע את השעה.

8.

בחר את השעה באמצעות סיבוב של .C-Dial

9.

לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לקבוע את הדקות.

10

בחר את הדקות באמצעות סיבוב של .C-Dial

11.

לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לקבוע את תצוגת
הטמפרטורה.

12.

בחר את תצוגת הטמפרטורה הרצויה ב °C-באמצעות
סיבוב של .C-Dial

13.

לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לקבוע את עוצמת הקול של
ההתראה.

14.

בחר את עוצמת הקול הרצויה מ 5-עד  100באמצעות
סיבוב של .C-Dial

הוראות הפעלה
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 7קביעת הגדרות בeasyDial-
לחץ קצרות על ' 'C-Dialכדי לצאת מ'-הגדרות'.

15.

תוצאה :ה'-הגדרות' נשמרו.

הוראות הפעלה
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 8יבוא/יצוא של נתונים

 8יבוא/יצוא של נתונים
מטרת פרק זה
דרך פונקציות יבוא/ויצוא באפשרותך לבצע כיוונונים בקומביסטימר שלך .לצורך יבוא או יצוא של נתונים הינך זקוק
לחיבור ה USB-של הקומביסטימר שלך .הוא נמצא על לוח ההפעלה של .easyDial
בפרק זה תמצא הוראות שלב אחר שלב ואת התהליכים עבור הפעולות העיקריות בעת יבוא או יצוא.

 8.1בחירת פונקציות יבוא/יצוא והפעלתן
פונקציות יבוא ויצוא
יצוא נתוני HACCP
יבוא של ספר בישול
יצוא של ספר בישול
יבוא של פרופיל ניקוי עבור הניקוי עם מנות בודדות
יבוא של פרופיל ניקוי עבור הניקוי עם מיכלים
ביצוע עדכון תוכנה

תנאים
■
■
■
■

עליך לשנות את שם הקובץ של ספר הבישול הרצוי ל."B0STEPS.DP"-
הוכנס התקן הזכרון הנייד.
תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד הוכנס' זוהרת.
ה C-Dial-זוהר בצבע כחול.

הוראות הפעלה
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 8יבוא/יצוא של נתונים
בחירת פונקציות יבוא/יצוא והפעלתן
1.

בחר בלחצן 'ספר בישול'.

2.

בחר באמצעות  C-Dialבאחת הפוקציות של יבוא או יצוא,
למשל '.'Pro In

3.

הפעל על ידי לחיצה של  C-Dialאת פונקציית היבוא או
היצוא ,למשל '.'Pro In

 8.2יציאה מפונקציות יבוא/יצוא
תנאים
■
■
■

הוכנס התקן הזכרון הנייד.
נבחרו פונקציות יבוא/יצוא.
ה C-Dial-זוהר בצבע כחול.

יציאה מפונקציות יבוא/יצוא
בחר בלחצן 'ספר בישול' כדי לצאת מפונקציות יבוא או
יצוא.

1.

תוצאה :כעת ניתן להוציא את התקן הזכרון הנייד .ה-
 C-Dialזוהר בצבע ירוק.

הוראות הפעלה
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 8יבוא/יצוא של נתונים

 8.3תהליך היצוא של נתוני HACCP
תנאים
■
■

הוכנס התקן הזכרון הנייד.
הפונקציה נבחרה והופעלה.

תהליך היצוא
1

יצוא נתוני  HACCPמתבצע
המכשיר מתחיל לייצא נתוני  HACCPאל התקן הזכרון
הנייד .ה C-Dial-מהבהב בצבע כחול.

בו-זמנית מהבהבת תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד הוכנס'.

2

העברת הנתונים הסתיימה
העברת הנתונים הסתיימה כאשר  C-Dialמפסיק להבהב
וזוהר בצבע כחול.

בו-זמנית מפסיקה להבהב תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד
הוכנס' וזוהרת שוב באופן רציף.

הוראות הפעלה
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 8יבוא/יצוא של נתונים

 8.4תהליך יבוא או יצוא של ספר בישול
תנאים
■
■

הוכנס התקן הזכרון הנייד.
פונקציית יבוא או יצוא נבחרה והופעלה.

תהליך היבוא או היצוא
1

יבוא או יצוא של נתוני ספר הבישול
המכשיר מתחיל לבצע יבוא או יצוא של נתונים .הC-Dial-
מהבהב בצבע כחול.

בו-זמנית מהבהבת תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד הוכנס'.

2

העברת הנתונים הסתיימה
העברת הנתונים הסתיימה כאשר  C-Dialמפסיק להבהב
וזוהר בצבע כחול.

בו-זמנית מפסיקה להבהב תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד
הוכנס' וזוהרת שוב באופן רציף.

הוראות הפעלה
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 8יבוא/יצוא של נתונים

 8.5תהליך יבוא של פרופיל ניקוי
תנאים
■
■

הוכנס התקן הזכרון הנייד.
פונקציית היבוא נבחרה והופעלה.

תהליך היבוא
1

יבוא נתונים של פרופיל הניקוי
המכשיר מתחיל לייבא את הנתונים של פרופיל הניקוי
הנבחר .ה C-Dial-מהבהב בצבע כחול.

בו-זמנית מהבהבת תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד הוכנס'.

2

העברת הנתונים הסתיימה
העברת הנתונים הסתיימה כאשר  C-Dialמפסיק להבהב
וזוהר בצבע כחול.

בו-זמנית מפסיקה להבהב תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד
הוכנס' וזוהרת שוב באופן רציף.

הוראות הפעלה
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 8יבוא/יצוא של נתונים

 8.6תהליך יבוא של עדכון תוכנה
תנאים
■
■

הוכנס התקן הזכרון הנייד.
פונקציית העדכון נבחרה והופעלה.

תהליך עדכון תוכנה
1

עדכון תוכנה מתבצע
המכשיר מתחיל בעדכון התוכנה ומייבא את הנתונים
מהתקן הזכרון הנייד .תוצג התקדמות היבוא .הC-Dial-
מהבהב בצבע כחול.

בו-זמנית מהבהבת תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד הוכנס'.

2

העברת הנתונים הסתיימה
העברת הנתונים הסתיימה כאשר  C-Dialמפסיק להבהב
וזוהר בצבע כחול.

בו-זמנית מפסיקה להבהב תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד
הוכנס' וזוהרת שוב באופן רציף.
3

 easyDialמופעל מחדש
המכשיר מפעיל באופן עצמי מחדש את  .easyDialכל
תצוגות האות ו C-Dial-נכבו.

4

עדכון התוכנה הסתיים
המכשיר מתחיל לפעול עם תצוגת מצבי ההפעלה ולא עוד
עם יבוא/יצוא של נתונים .תצוגת האות 'התקן זיכרון נייד
הוכנס' זוהרת .ה C-Dial-זוהר בצבע ירוק.

הוראות הפעלה
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