Parnokonvekcijska peč

Convotherm 4 easyDial
Navodila za uporabo - original, SVN
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1 Splošno

1 Splošno
Namen tega poglavja
V tem poglavju so navedene informacije za ravnanje s temi navodili za uporabo.

1.1 Sestava dokumentacije stranke
Deli dokumentacije stranke
Dokumentacijo stranke za parnokonvekcijsko peč sestavljajo:
■
Priročnik za namestitev
■
Priročnik za upravljanje
■
Navodila za uporabo easyDial (ta priročnik)
Teme priročnika za namestitev
Priročnik za namestitev je predviden za usposobljeno strokovno osebje, glejte poglavje 'Zahteve glede
osebja' v priročniku za namestitev.
Vsebuje naslednje teme:
■
Sestava in delovanje: opisuje dele, ki so pomembni za namestitev parnokonvekcijske peči
■
Varnost: opisuje vse nevarnosti in primerne protiukrepe pri namestitvi
■
Transport: vsebuje informacije, ki so potrebne za transport parnokonvekcijske peči
■
Postavitev: navaja in opisuje različice postavitev parnokonvekcijske peči
■
Namestitev: opisuje vse potrebne oskrbovalne priključke
■
Zagon: opisuje prvi zagon parnokonvekcijske peči
■
Ustavitev obratovanja: opisuje potrebna dela ob koncu življenjskega cikla parnokonvekcijske peči
■
Tehnični podatki, načrti priključitve: vsebujejo vse potrebne tehnične informacije o parnokonvekcij‐
ski peči
■
Kontrolni seznami: vsebuje kontrolne sezname za namestitev in garancijo parnokonvekcijske peči
Teme priročnika za upravljanje
Priročnik za upravljanje je predviden za poučeno osebje in usposobljeno strokovno osebje, glejte po‐
glavje 'Zahteve glede osebja' v priročniku za upravljanje.
Vsebuje naslednje teme:
■
Sestava in delovanje: opisuje dele, ki so pomembni za upravljanje parnokonvekcijske peči
■
Varnost: opisuje vse nevarnosti in primerne protiukrepe pri upravljanju parnokonvekcijske peči
■
Kuhanje: opisuje pravila, delovne postopke, korake upravljanja in uporabo naprave pri kuhanju
■
Čiščenje: navaja in opisuje postopke čiščenja, čistilna sredstva, postopke pri čiščenju, korake up‐
ravljanja in uporabo naprave pri čiščenju
■
Vzdrževanje: vsebuje napotke glede garancije, vzdrževalni načrt, informacije o motnjah, napake in
delovanje v sili ter delovne postopke, korake upravljanja in uporabo naprave pri vzdrževanju
Teme navodil za uporabo
Navodila za uporabo so predvidena za poučeno osebje in usposobljeno strokovno osebje, glejte po‐
glavje 'Zahteve glede osebja' v priročniku za upravljanje.
Navodila za uporabo vsebuje naslednje teme:
■
Sestava upravljalne površine: razlaga upravljalno površino parnokonvekcijske peči
■
Upravljanje programske opreme: vsebuje navodila za vnašanje in priklic profilov za kuhanje, za
priklic profilov za čiščenje, za zagon postopkov kuhanja in čiščenja; opisuje nastavitve na strani
Nastavitve in uvoz ter izvoz podatkov
■
Izbrani profili za kuhanje: navaja preizkušene profile za kuhanje
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1.2 Varnostne informacije, ki jih je treba obvezno prebrati
Varnostne informacije v dokumentaciji stranke
Varnostne informacije o parnokonvekcijski peči so navedene samo v priročniku za namestitev in prir‐
očniku za upravljanje.
V priročniku za namestitev so navedene varnostne informacije za v priročniku opisane dejavnosti pri
transportu, postavitvi, namestitvi, zagonu in ustavitvi obratovanja.
V priročniku za upravljanje so naveden varnostne informacije za v priročniku opisane dejavnosti pri ku‐
hanju, čiščenju in vzdrževalnih delih.
Navodila za uporabo je treba glede varnostnih informacij vedno upoštevati v povezavi s priročnikom
za upravljanje ali priročnikom za namestitev. Pri dejavnostih, ki niso zgolj upravljanje programske op‐
reme, je treba upoštevati varnostne informacije, ki so navedene v priročniku za upravljanje in v priroč‐
niku za namestitev.
Deli dokumentacije stranke, ki jih je treba obvezno prebrati
V teh navodilih za uporabo je opisana samo uporaba upravljalne površine. Navodila se končajo z za‐
gonom postopka, npr. s kuhanjem ali čiščenjem, pri katerem je treba upoštevati opozorila. Navodila za
izvajanje tega postopka so navedena v priročniku za namestitev ali priročniku za upravljanje.
Za zagotavljanje varnosti morajo vse osebe, ki ravnajo s parnokonvekcijsko pečjo, pred izvajanjem
kakršnihkoli del prebrati in razumeti naslednje dele dokumentacije stranke:
■
glede na dejavnost, ki se bo izvajala, poglavja 'Za vašo varnost' v priročniku za namestitev ali v
priročniku za upravljanje,
■
razdelke v priročniku za namestitev ali v priročniku za upravljanje, v katerih je opisana dejavnost,
ki se bo izvajala.
Če varnostnih informacij iz priročnika za namestitev in priročnika za upravljanje ne boste upoštevali,
obstaja nevarnost poškodb, tudi smrti in materialne škode.

Navodila za uporabo
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1.3 O teh navodilih za uporabo
Namen
Namen teh navodil za uporabo je vsem osebam, ki ravnajo s parnokonvekcijsko pečjo, zagotoviti pre‐
gled uporabniškega vmesnika easyDial in njegove uporabe ter omogočiti izvajanje osnovnih nalog z
easyDial.
Ciljne skupine
Ime ciljne skupine

Dejavnosti

Kuhar

Izvaja predvsem organizacijske dejavnosti, kot npr.
■ Vnašanje podatkov profila za kuhanje
■ Upravljanje profilov za kuhanje v funkciji 'Kuharska knjiga'
■ Razvijanje novih profilov za kuhanje
■ Izvajanje nastavitev naprave
■ Uvoz oz. izvoz podatkov
Po potrebi izvaja tudi vse naloge uporabnika.
Izvaja dejansko upravljanje, kot npr.
■ Izbiranje in zagon profila za kuhanje
■ Izbiranje in zagon profila za čiščenje

Uporabnik

Sestava navodil za uporabo
Poglavje/razdelek

Namen

Splošno

Razlaga uporabo teh navodil za uporabo in vmesnik do prir‐ Kuhar
očnika za upravljanje
Uporabnik
■ Vsebuje pregled funkcij easyDial
Kuhar
■ Vsebuje izbrane profile za kuhanje kot primere
Uporabnik

Funkcije easyDial
Sestava easyDial
Kuhanje z easyDial

Ciljna skupi‐
na

Opisuje sestavo in gumbe upravljalne površine
■
■

Vsebuje navodila za upravljanje easyDial pri kuhanju
Vsebuje opis potekov kuhanja na easyDial

Uporaba kuharske
knjige

Vsebuje navodila za upravljanje kuharske knjige in ustvar‐
janje profilov za kuhanje

Čiščenje z easyDial

■
■

Vsebuje navodila za upravljanje easyDial pri čiščenju
Vsebuje opis potekov čiščenja na easyDial

Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Uporabnik

Izvajanje nastavitev v
easyDial

Vsebuje navodila za nastavitve na strani Nastavitve

Kuhar

Uvoz/izvoz podatkov

Vsebuje navodila za uvoz oz. izvoz podatkov

Kuhar

Zapis decimalnih vejic
Da bi zagotovili mednarodno enoten zapis, je uporabljena decimalna pika.

Navodila za uporabo
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2 Funkcije easyDial
Namen tega poglavja
easyDial je upravljalna površina parnokonvekcijske peči.
Z easyDial lahko sami hitro ustvarite profile za kuhanje. Vse potrebne funkcije so na voljo na eni ravni
uporabniškega vmesnika.
To poglavje vsebuje pregled funkcij easyDial in izbor razpoložljivih profilov za kuhanje.

2.1 Pregled funkcij easyDial
Načini delovanja easyDial
Z easyDial lahko delate z naslednjimi načini delovanja:
■
Para
■
Kombinirana para
■
Vroči zrak
■
Regeneriranje
V kombinaciji s funkcijami kuhanja (dodatne funkcije ACS+) lahko delate z različnimi postopki kuhanja.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Tabela v nadaljevanju vsebuje pregled načinov delovanja in razpoložljivih funkcij kuhanja (dodatne
funkcije ACS+).
'Da' pomeni, da je funkcija kuhanja na voljo za ta način delovanja.
'Ne' pomeni, da je funkcija kuhanja ni na voljo za ta način delovanja.
Funkcij kuhanja, ki niso na voljo, pri ustvarjanju profilov za kuhanje ni mogoče izbrati.
Gumb

Funkcija kuhanja

Način delovan‐ Način delovan‐ Način delovan‐ Načini delovan‐
ja Para
ja Kombinirana ja Vroči zrak
ja Regenerir‐
para
anje

Hitrost ventilatorja

Da

Da

Da

Da

HumidityPro

Ne

Da

Ne

Ne

Crisp&Tasty

Ne

Ne

Da

Ne

BakePro

Ne

Ne

Da

Ne

Profili za kuhanje in kuharska knjiga
Profil za kuhanje je kombinacija parametrov kuhanja, kot npr. temperature kuhanja in časa kuhanja.
Ustvarite lahko lastne profile za kuhanje in pod 'Kuharska knjiga' upravljate do 99 profilov. Pod 'Kuhar‐
ska knjiga' so dodatno na voljo tudi že vnaprej določeni profili za kuhanje.
Čiščenje komore z easyDial
Za čiščenje komore je na voljo 10 profilov za čiščenje:
Profil za čiščenje 'delno samodejno čiščenje'
■
Profil za čiščenje 'spiranje z vodo'
■
Popolnoma samodejno čiščenje komore ConvoClean: izbirati je mogoče med 8 profili za čiščenje
za različne stopnje umazanosti, nekateri vključujejo Razkuževanje pare in Sušenje
■

Nastavitve
Na strani 'Nastavitve' lahko nastavite datum in čas, temperaturno enoto in glasnosti signalnega zvoka.

Navodila za uporabo
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Funkcije uvoza in izvoza
V funkcijah uvoza oz. izvoza lahko npr. uvozite ali izvozite kuharske knjige in izvedete posodobitve
programske opreme.

Navodila za uporabo
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2.2 Izbrani profili za kuhanje
Različni profili za kuhanje
Izdelek

ACS+

Francoska štruca, zamrznjena

170 °C 15 min

Pečeni krompir

180 °C

Karamelna krema
Ribje palčke
Vzhajanje, pekarski izdelki

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

35 °C

3 min

-

Piščančja prsa, pečena

235 °C

-

72 °C

-

Korenček, svež

100 °C

8 min

-

-

Svinjski zrezki, panirani

200 °C

9 min

-

Navodila za uporabo
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3 Sestava easyDial
Namen tega poglavja
Za upravljanje vaše parnokonvekcijske peči se uporabljajo tipke (gumbi) in vrtljivi dajalnik impulzov, ki
se imenuje Convotherm-Dial (C-Dial). Vse funkcije naprave je mogoče na zaslonih neposredno izbirati
s pomočjo teh gumbov in C-Dial.
V tem poglavju je opisana upravljalna površina easyDial, funkcije razpoložljivih gumbov in zaslonov ter
funkcije C-Dial.

3.1 Pregled sestave easyDial
Izbiranje načina delovanja
Glejte strani 12

Vnašanje in prikaz temperature kuhanja
Glejte strani 12

Vnašanje in prikaz časa kuhanja ali temperature jedra
Glejte strani 12

Izbiranje funkcij kuhanja (dodatnih funkcij ACS+)
Glejte strani 13

Prikazi pozivov
Glejte strani 14
Programsko območje
Glejte strani 15

C-Dial, upravljalna enota in prikaz stanja
Glejte strani 16

Navodila za uporabo
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3.2 Gumbi za načine delovanja
Para

Gumb za vnašanje profila za kuhanje z načinom delo‐
vanja Para
■ Prikaz nad gumbom sveti rdeče, ko je izbran način
delovanja

Kombinirana para

Gumb za vnašanje profila za kuhanje z načinom delo‐
vanja Kombinirana para

Vroči zrak

Gumb za vnašanje profila za kuhanje z načinom delo‐
vanja Vroči zrak

Regeneriranje à la Carte

Gumb za vnašanje profila za kuhanje z regeneracijsko
funkcijo Regeneriranje à la Carte

3.3 Gumb in prikaz temperature kuhanja
Temperatura kuhanja

Gumb za vnašanje temperature kuhanja

Zaslon

Prikaz temperature kuhanja
■ Prikaz sveti z nastavljeno temperaturo kuhanja v °C
■ Prikaz utripa, dokler je mogoče nastaviti temperaturo
kuhanja (pribl. 5 sekund)

3.4 Gumbi in prikaz časa kuhanja in temperature jedra
Čas kuhanja
Zaslon

Gumb za vnašanje časa kuhanja
Prikaz časa kuhanja oz. temperature jedra
Prikaz sveti z nastavljeno vrednostjo
■ Prikaz utripa, dokler je mogoče nastaviti čas kuhanja
ali temperaturo jedra (pribl. 5 sekund)
■

Temperatura jedra

Navodila za uporabo
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3.5 Gumbi za funkcije kuhanja
Hitrost ventilatorja

HumidityPro

Crisp&Tasty

BakePro
Na izbiro samo pri vna‐
šanju profila za kuhanje

Ročno dodajanje pare
Na izbiro samo med post‐
opkom kuhanja

Navodila za uporabo

Gumb za izbiranje funkcije kuhanja za reguliranje hi‐
trosti pretoka v komori v 5 stopnjah
Stopnja 1
Minimalna hitrost pretoka
Stopnja 4
Prednastavitev
Stopnja 5
Maksimalna hitrost pretoka
Gumb za izbiranje funkcije kuhanja za reguliranje vlaž‐
nosti v komori v 5 stopnjah
Stopnja 1
Minimalna vlažnost
Stopnja 5
Maksimalna vlažnost
Gumb za izbiranje funkcije kuhanja za reguliranje odva‐
janja vlage iz komore v 5 stopnjah
Stopnja 1
Minimalno odvajanje vlage
Stopnja 5
Maksimalno odvajanje vlage
Gumb za izbiranje funkcije za peko z dodajanjem pare
in samodejnim reguliranjem časa mirovanja ventilatorja
v 5 stopnjah
Stopnja 1
Minimalno vlaženje
Stopnja 5
Maksimalno vlaženje
Gumb za dovajanje vlage v komoro v obliki pare ali me‐
glice
Prikazi ne svetijo
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3.6 Prikazi pozivov
Pomanjkanje sredstva za
izpiranje
Pomanjkanje čistilnega
sredstva

Prikaz utripa rdeče, če je treba doliti sredstvo za izpir‐
anje
(samo pri popolnoma samodejnem čiščenju komore)
Prikaz utripa rdeče, če je treba doliti čistilno sredstvo
(samo pri popolnoma samodejnem čiščenju komore)

Pomanjkanje vode

Prikaz utripa rdeče, če je dovod vode prekinjen

Napaka naprave
Odprite vrata naprave

Prikaz utripa rdeče, če obstaja napaka naprave
Izvedite potrebni ukrep, po potrebi pokličite servisnega
tehnika
Prikaz sveti rumeno, ko je treba odpreti vrata naprave

Zaprite vrata naprave

Prikaz sveti rumeno, ko je treba zapreti vrata naprave

Vbrizgajte čistilno sredst‐
vo

Prikaz sveti rumeno, ko je treba v komoro vbrizgati čis‐
tilno sredstvo
(samo pri delno samodejnem čiščenju komore)
Prikaz sveti rumeno, ko je komoro treba sprati z vodo
(samo pri delno samodejnem čiščenju komore)

Spiranje z vodo
USB-ključ je vstavljen

■
■

Navodila za uporabo

Prikaz sveti rumeno, ko je USB-ključ vstavljen in
zaznan
Prikaz utripa rumeno, ko poteka prenos podatkov
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3.7 Programsko območje
Kuharska knjiga
Kuharska knjiga z
vstavljenim USBključem
Čiščenje

Gumb za dostop do profilov za čiščenje komore
Glejte strani 39

Zaslon

Prikazani so:
■ Aktualna temperatura komore oz. temperatura jedra
■ Temperatura predgretja oz. temperatura Cool down
■ Aktualni čas kuhanja med postopkom kuhanja
■ Programska mesta za profile za kuhanje v kuharski knjigi
■ Profili za čiščenje
■ Nastavitve
■ Funkcije uvoza/izvoza
■ Kode napak

Predgretje

Gumb za ročno predgretje komore
■ Prikaz utripa, ko je smiselno uporabiti možnost 'Predgretje'
■ Prikaz sveti, ko se izvaja možnost 'Predgretje'
Glejte strani 24
Gumb za hitro ohlajanje komore
■ Prikaz utripa, ko je smiselno uporabiti možnost 'Cool down'
■ Prikaz sveti, ko se izvaja možnost 'Cool down'
Glejte strani 24

Cool down

Navodila za uporabo

Gumb za dostop do kuharske knjige za upravljanje do 99 pro‐
filov za kuhanje
Glejte strani 31
Gumb za uvoz/izvoz funkcij
Glejte strani 51
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3.8 Funkcije C-Dial
Ko zavrtite C-Dial

Ko kratko pritisnete
na C-Dial

Izbiranje nastavitev

Potrditev nastavitev
Zagon oz. konec postopkov
Glejte strani 25
Glejte strani 41
■
■

Ko pritisnete in
držite C-Dial

Dostop do strani 'Nastavitve'
Glejte strani 49

C-Dial sveti zeleno

Sveti

■
■
■

Utripa
C-Dial sveti rumeno Sveti

Poziv k dejanju za uporabnika
■ Vrata naprave so odprta
■ Izvaja se 'Predgretje' ali 'Cool down'
■ Poteka postopek čiščenja
■ Programsko mesto v funkciji 'Kuharska knji‐
ga' je prosto

C-Dial sveti rdeče

Utripa
Sveti

Poziv k previdnosti za uporabnika
Postopek kuhanja poteka

C-Dial sveti modro

Sveti

USB-ključ je vstavljen in izbrana je funkcija
'Kuharska knjiga'
Izvaja se prenos podatkov

Utripa

Navodila za uporabo

Vrata naprave so zaprta in naprava je pri‐
pravljena za delovanje
Postopek končan
Programsko mesto v funkciji 'Kuharska knji‐
ga' je prosto
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4 Kuhanje z easyDial
Namen tega poglavja
Za kuhanje z vašo parnokonvekcijsko pečjo potrebujete profil za kuhanje, ki je primeren za vašo hra‐
no.
Profil za kuhanje z enim korakom lahko hitro vnesete in takoj zaženete preko načinov delovanja up‐
ravljalne površine easyDial.
Profil za kuhanje z več koraki morate na novo ustvariti v funkciji 'Kuharska knjiga'. Profil za kuhanje, ki
je že na voljo v funkciji 'Kuharska knjiga', lahko takoj prikličete in zaženete, glejte tudi poglavje 'Upora‐
ba kuharske knjige' strani 31.
Pred zagonom postopka kuhanja morate vedno prebrati pravila in varnostne napotke za varno upora‐
bo naprave v priročniku za upravljanje ter morate upoštevati tam navedena navodila.
V tem poglavju so korak za korakom navedena navodila in poteki kuhanja za najpomembnejša opravi‐
la pri kuhanju z easyDial.

4.1 Vnašanje profila za kuhanje s paro
Področje uporabe
Način delovanja 'Para' je na primer primeren za naslednje postopke kuhanja:
■
■

Kuhanje
Poširanje

■
■

Kuhanje s paro
Konzerviranje

■

Blanširanje

Temperaturno območje
Pri uporabi načina delovanja 'Para' boste delali v temperaturnem območju od 30 °C do 130 °C.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Hitrost ventilatorja v 5 stopnjah
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Izberite način delovanja 'Para'.

2.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

3.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeno temperaturo ku‐
hanja.

4.

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja'.

5.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeni čas kuhanja.

Navodila za uporabo
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Izberite želeno stopnjo za 'Hitrost ventilatorja'.
Glejte strani 13

6.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Predgretje oz. hlajenje komore ob pozivu, za postopek glejte strani 24
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Potek kuhanja s predgretjem, glejte strani 26
■ Potek kuhanja s Cool down, glejte strani 28
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4.2 Vnašanje profila za kuhanje s kombinirano paro
Področje uporabe
Kombinirana para je kombinacija vročega zraka in pare. 'Kombinirana para' je način delovanja parno‐
konvekcijske peči za kuhanje živil s kombinirano paro. Način delovanja 'Kombinirana para' je na pri‐
mer primeren za naslednje postopke kuhanja:
■

Pečenje

■

Peka

■

Pečenje z dušenjem

Temperaturno območje
Pri uporabi načina delovanja 'Kombinirana para' boste delali v temperaturnem območju od 30 °C do
250 °C.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Hitrost ventilatorja v 5 stopnjah
HumidityPro v 5 stopnjah ali samodejno reguliranje
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Izberite način delovanja 'Kombinirana para'.

2.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

3.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeno temperaturo ku‐
hanja.

4.

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja'.

5.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeni čas kuhanja.

6.

Izberite želeno stopnjo za 'Hitrost ventilatorja'.
Glejte strani 13

7.

Izberite želeno stopnjo za 'HumidityPro'.
Glejte strani 13

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Predgretje oz. hlajenje komore ob pozivu, za postopek glejte strani 24
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Potek kuhanja s predgretjem, glejte strani 26
■ Potek kuhanja s Cool down, glejte strani 28
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4.3 Vnašanje profila za kuhanje z vročim zrakom
Področje uporabe
'Vroči zrak' je način delovanja parnokonvekcijske peči za kuhanje živil s suho vročino. Način delovanja
'Vroči zrak' je na primer primeren za naslednje postopke kuhanja:
■
■

Pečenje
Pečenje na žaru

■
■

Peka
Praženje

■

Gratiniranje

Temperaturno območje
Pri uporabi načina delovanja 'Vroči zrak' boste delali v temperaturnem območju od 30 °C do 250 °C.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Hitrost ventilatorja v 5 stopnjah
Crisp&Tasty v 5 stopnjah
BakePro v 5 stopnjah
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Izberite način delovanja 'Vroči zrak'.

2.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

3.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeno temperaturo ku‐
hanja.

4.

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja'.

5.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeni čas kuhanja.

6.

Izberite želeno stopnjo za 'Hitrost ventilatorja'.
Glejte strani 13

7.

Izberite želeno stopnjo za 'Crisp&Tasty'.
Glejte strani 13

8.

Izberite želeno stopnjo za 'BakePro'.
Glejte strani 13

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
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Dodatni koraki:
■ Predgretje oz. hlajenje komore ob pozivu, za postopek glejte strani 24
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Potek kuhanja s predgretjem, glejte strani 26
■ Potek kuhanja s Cool down, glejte strani 28
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4.4 Vnašanje profila za kuhanje z regeneriranjem
Področje uporabe
'Regeneriranje' je regeneracijska funkcija parnokonvekcijske peči, pri kateri se predpripravljene jedi
dokončajo in pripravijo za serviranje. Regeneriranje je primerno za skorajda vse vrste jedi. Jedi je tre‐
ba pred tem pripraviti na krožnikih.
Temperaturno območje
Pri uporabi načina delovanja 'Regeneriranje' boste delali v temperaturnem območju od 120 °C do
160 °C.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Hitrost ventilatorja v 5 stopnjah
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Izberite regeneracijsko funkcijo 'Regeneriranje'.

2.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

3.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeno temperaturo ku‐
hanja.

4.

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja'.

5.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeni čas kuhanja.

6.

Izberite želeno stopnjo za 'Hitrost ventilatorja'.
Glejte strani 13

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Predgretje oz. hlajenje komore ob pozivu, za postopek glejte strani 24
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Potek kuhanja s predgretjem, glejte strani 26
■ Potek kuhanja s Cool down, glejte strani 28
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4.5 Vnašanje profila za kuhanje z merjenjem temperature jedra
Področje uporabe
Pri merjenju temperature jedra se trajanje postopka kuhanja krmili preko temperature jedra in ne preko
časa. Uporabiti ga je mogoče z vsemi načini delovanja. Varno ravnanje s tipalom temperature jedra je
opisano v priročniku za upravljanje.
Merjenje temperature jedra je posebej priporočljivo pri počasnem pečenju ter pri pečenju do določene
stopnje pečenosti (medium, rare itd.).
Temperaturno območje
Pri merjenju temperature jedra boste delali v temperaturnem območju od 20 °C do 99 °C.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Glede na izbrani način delovanja, glejte tudi 'Razpoložljive funkcije kuhanja' na strani 8.
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Izberite želeni način delovanja, npr. 'Vroči zrak'.

2.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

3.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeno temperaturo ku‐
hanja.

4.

Pritisnite gumb 'Temperatura jedra'.

5.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeno temperaturo je‐
dra.

6.

Pritisnite gumb želene funkcije kuhanja, da nasta‐
vite stopnjo, npr. 'Hitrost ventilatorja'.
Glejte strani 13

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Kuhanje s tipalom temperature jedra, za postopek glejte priročnik za upravljanje
■ Predgretje oz. hlajenje komore ob pozivu, za postopek glejte strani 24
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Potek kuhanja s predgretjem, glejte strani 26
■ Potek kuhanja s Cool down, glejte strani 28
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4.6 Izbiranje funkcije predgretja oz. Cool down
Pogoji
■
■

Vnesli ste novi profil za kuhanje ali ga priklicali iz funkcije 'Kuharska knjiga'.
Sistem vas pozove, da komoro pred kuhanjem predhodno ogrejete oz. ohladite.

Izbiranje predgretja
Pritisnite gumb 'Predgretje', da predhodno ogrejete
komoro, ko ste pozvani.

1.

Rezultat: Komora se predogreje.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Potek kuhanja s predgretjem, glejte strani 26
Izbiranje Cool down
Pritisnite gumb 'Cool down', da ohladite komoro, ko
ste pozvani.

1.

Rezultat: Komora se ohladi.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Potek kuhanja s Cool down, glejte strani 28
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4.7 Zagon postopka kuhanja
Pogoji
■
■
■
■

Pred začetkom postopka kuhanja ste prebrali pravila in varnostne napotke za varno uporabo nap‐
rave v priročniku za upravljanje ter upoštevate tam navedena navodila.
Vnesli ste novi profil za kuhanje.
Ob pozivu ste predhodno ogreli oz. ohladili komoro.
C-Dial sveti zeleno.

Zagon postopka kuhanja
Na kratko pritisnite C-Dial, da zaženete postopek
kuhanja.

1.

Rezultat: Postopek kuhanja se zažene in C-Dial
sveti rdeče.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Spreminjanje podatkov za kuhanje, za postopek glejte strani 30
■ Kuhanje s profilom za kuhanje, za postopek glejte poglavje 'Kuhanje' v priročniku za upravljanje

4.8 Zaustavitev postopka kuhanja
Pogoji
■
■

Zagnali ste postopek kuhanja.
C-Dial sveti rdeče.

Zaustavitev postopka kuhanja
Na kratko pritisnite C-Dial, da zaustavite postopek
kuhanja.

1.

Rezultat: Postopek kuhanja se zaustavi in C-Dial
sveti zeleno.
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4.9 Potek kuhanja s predgretjem
Pogoji
■
■

Vnesen je bil novi profil za kuhanje ali pa je bil profil za kuhanje izbran v funkciji 'Kuharska knjiga'.
Temperatura komore je prenizka za izbrani profil za kuhanje.

Potek kuhanja
1

Prenizka temperatura komore
Naprava z utripanjem prikaza 'Predgretje' prika‐
zuje, da je treba komoro ročno predhodno ogreti.
C-Dial sveti zeleno.

2

Predgretje
Ko pritisnete gumb 'Predgretje', naprava komoro
samodejno segreje na temperaturo kuhanja, ki je
nastavljena za profil za kuhanje. C-Dial med pre‐
dgretjem sveti rumeno.

3

Ohranjanje temperature komore
Ko je temperatura komore dosežena, C-Dial utripa
zeleno. Naprava začne ohranjati temperaturo ko‐
more.

Poziv za polnjenje
Istočasno se oglasi signal za polnjenje in prikaz po‐
ziva 'Odprite vrata naprave' začne svetiti.
4

Polnjenje
Med polnjenjem komore sveti C-Dial rumeno.

5

Zagon
Ko zaprete vrata naprave, C-Dial sveti zeleno.
Postopek kuhanja se začne, ko pritisnete C-Dial.

6

Kuhanje
Postopek kuhanja se začne. Prikazan je preostali
čas kuhanja oz. dosežena temperatura jedra. C-Di‐
al sveti rdeče.
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7

Konec kuhanja
Ko je dosežen konec kuhanja, C-Dial utripa zeleno.

Poziv za odvzem
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
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4.10 Potek kuhanja s Cool down
Pogoji
■
■

Vnesen je bil novi profil za kuhanje ali pa je bil profil za kuhanje izbran v funkciji 'Kuharska knjiga'.
Temperatura komore je previsoka za izbrani profil za kuhanje.

Potek kuhanja
1

Temperatura komore je previsoka
Naprava z utripanjem prikaza 'Cool down' javlja, da
je treba komoro ročno ohladiti. C-Dial sveti zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Hkrati sveti prikaz poziva 'Odprite vrata naprave',
da pospešite ohlajevanje.
2

Poziv za hlajenje
Ko odprete vrata naprave, prikaz 'Cool down' še
vedno utripa. C-Dial sveti rumeno.

3

Hlajenje
Ko pritisnete gumb 'Cool down', naprava s pomočjo
ventilatorja komoro samodejno ohladi na tempera‐
turo kuhanja, ki je nastavljena za profil za kuhanje.
C-Dial med hlajenjem sveti rumeno.

4

Temperatura komore dosežena
Ko je temperatura komore dosežena, se ventilator
zaustavi. C-Dial utripa zeleno.

Polnjenje
Med polnjenjem komore hkrati sveti prikaz poziva
'Zaprite vrata naprave'.
5

Zagon
Ko zaprete vrata naprave, C-Dial sveti zeleno.
Postopek kuhanja se začne, ko pritisnete C-Dial.

6

Kuhanje
Postopek kuhanja se začne. Prikazan je preostali
čas kuhanja oz. dosežena temperatura jedra. C-Di‐
al sveti rdeče.
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7

Konec kuhanja
Ko je dosežen konec kuhanja, C-Dial utripa zeleno.

Poziv za odvzem
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
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4.11 Spreminjanje podatkov med postopkom kuhanja
Pogoji
■

Zagnali ste postopek kuhanja.

Spreminjanje podatkov med postopkom kuhanja
1.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja', da spre‐
menite temperaturo kuhanja.

2.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeno temperaturo ku‐
hanja.

3.

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja', da spremenite čas
kuhanja.

4.

Z vrtenjem C-Dial nastavite želeni čas kuhanja.

5.

Pritisnite gumb želene funkcije kuhanja, da spre‐
menite stopnjo funkcije kuhanja, npr. 'Hitrost venti‐
latorja'.

Rezultat: Spremembe bodo po pribl. 5 sekundah
uporabljene v postopku kuhanja.

4.12 Ročno dodajanje pare med postopkom kuhanja
Pogoji
■
■

Vnesli ste novi profil za kuhanje z načinom delovanja 'Vroči zrak' ali pa ste izbrali profil za kuhanje
v funkciji 'Kuharska knjiga'.
Zagnali ste postopek kuhanja.

Ročno dodajanje pare med postopkom kuhanja
Pritiskajte gumb 'Ročno dodajanje pare' toliko ča‐
sa, kot želite dodajati paro v komoro.

1.

Rezultat: Hrana se kuha s paro.
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5 Uporaba kuharske knjige
Namen tega poglavja
V funkciji 'Kuharska knjiga' na upravljalni površini easyDial lahko prikličete že obstoječ profil za ku‐
hanje in ga takoj zažene.
Pred zagonom postopka kuhanja morate vedno prebrati pravila in varnostne napotke za varno upora‐
bo naprave v priročniku za upravljanje ter morate upoštevati tam navedena navodila.
Profil za kuhanje z več koraki lahko vnesete in shranite samo v funkciji 'Kuharska knjiga'. Ko je profil
za kuhanje shranjen v funkciji 'Kuharska knjiga', ga ni več mogoče spreminjati, temveč ga je treba po
potrebi izbrisati in na novo dodati.
Če želite preizkušeno zbirko 'Kuharska knjiga' uporabiti za druge parnokonvekcijske peči Convotherm,
lahko to kuharsko knjigo preko USB-vhoda izvozite in uvozite z uporabo funkcij uvoza/izvoza kuharske
knjige.
V tem poglavju so korak za korakom navedena navodila in poteki kuhanja za najpomembnejša opravi‐
la s funkcijo 'Kuharska knjiga'.

5.1 Priklic profila za kuhanje iz kuharske knjige
Funkcije kuharske knjige
Programsko mesto P1 do P99 za profile za kuhanje
Profil za kuhanje z enim korakom kuhanja
Korak kuhanja 3 profila za kuhanje z več koraki, možnih je najv. 9 korakov kuhanja
Pogoji
■

Profil za kuhanje je shranjen v funkciji 'Kuharska knjiga'.

Priklic profila za kuhanje iz kuharske knjige
1.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

2.

Zavrtite C-Dial in izberite programsko mesto žele‐
nega profila za kuhanje.
C-Dial sveti zeleno = zasedeno programsko mesto

Rezultat: Prikazan je profil za kuhanje s podatki
koraka kuhanja.
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Dodatni koraki:
■ Predgretje oz. hlajenje komore ob pozivu, za postopek glejte strani 24
■ Zagon profila za kuhanje iz kuharske knjige, za postopek glejte strani 33
■ Brisanje profila za kuhanje iz kuharske knjige, za postopek glejte strani 36
■ Izhod iz kuharske knjige, za postopek glejte strani 37
■ Potek kuhanja s profilom za kuhanje z več koraki, glejte strani 38
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5.2 Zagon profila za kuhanje iz kuharske knjige
Pogoji
■
■
■
■

Pred zagonom profila za kuhanje ste prebrali pravila in varnostne napotke za varno uporabo nap‐
rave v priročniku za upravljanje ter upoštevate tam navedena navodila.
Priklicali ste profil za kuhanje iz funkcije 'Kuharska knjiga'.
Ob pozivu ste predhodno ogreli oz. ohladili komoro.
C-Dial sveti zeleno.

Zagon profila za kuhanje iz kuharske knjige
Na kratko pritisnite C-Dial, da zaženete postopek
kuhanja.

1.

Rezultat: Profil za kuhanje se takoj zažene in C-Di‐
al sveti rdeče.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka kuhanja, za postopek glejte strani 25
■ Kuhanje s profilom za kuhanje, za postopek glejte poglavje 'Kuhanje' v priročniku za upravljanje.
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5.3 Ustvarjanje profila za kuhanje z enim korakom v kuharski knjigi
Ustvarjanje profila za kuhanje z enim korakom v kuharski knjigi
1.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

2.

Zavrtite C-Dial in izberite prosto programsko mesto
za profil za kuhanje.
C-Dial sveti rumeno = prosto programsko mesto
C-Dial sveti zeleno = zasedeno programsko mesto

3.

Vnesite podatke za profil za kuhanje.

4.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga', da shranite po‐
datke.

5.

Zavrnite dodajanje dodatnega koraka kuhanja.
Če pa želite dodati še en korak kuhanja, za postop‐
ek glejte poglavje 'Ustvarjanje profila za kuhanje z
več koraki v kuharski knjigi' na strani 35.

6.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga', da potrdite.

7.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga', da zapustite ku‐
harsko knjigo.

Rezultat: Profil za kuhanje je bil ustvarjen.
Dodatni koraki:
■ Ustvarjanje profila za kuhanje z več koraki v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 35
■ Priklic profila za kuhanje iz kuharske knjige, za postopek glejte strani 31
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5.4 Ustvarjanje profila za kuhanje z več koraki v kuharski knjigi
Pogoji
■
■

Nahajate se v funkciji 'Kuharska knjiga' in izbrani ste programsko mesto.
Vnesli in shranili ste že prvi korak kuhanja za profil za kuhanje.

Ustvarjanje profila za kuhanje z več koraki v kuharski knjigi
1.

Vnesite podatke za 2. korak kuhanja profila za ku‐
hanje.

2.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga', da shranite 2.
korak kuhanja.

3.

Zavrnite dodajanje dodatnega koraka kuhanja.
Ali vnesite podatke za dodatni korak kuhanja.

4.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga', da potrdite.

5.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga', da zapustite ku‐
harsko knjigo.

Rezultat: Profil za kuhanje je bil ustvarjen.
Dodatni koraki:
■ Priklic profila za kuhanje iz kuharske knjige, za postopek glejte strani 31
■ Potek kuhanja s profilom za kuhanje z več koraki, glejte strani 38
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5.5 Brisanje profila za kuhanje iz kuharske knjige
Funkcije kuharske knjige
Programsko mesto P1 do P99 za profile za kuhanje
Brisanje profila za kuhanje
Pogoji
■

Profil za kuhanje je shranjen v funkciji 'Kuharska knjiga'.

Brisanje profila za kuhanje iz kuharske knjige
1.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

2.

Zavrtite C-Dial in izberite programsko mesto žele‐
nega profila za kuhanje.
C-Dial sveti zeleno = zasedeno programsko mesto

3.

Gumb 'Kuharska knjiga' pritiskajte, dokler se na
zaslonu ne prikaže 'del'.

4.

Takoj potrdite s pritiskom na gumb 'Kuharska knji‐
ga'.

Rezultat: Profil za kuhanje s podatki je bil izbrisan s
programskega mesta. C-Dial sveti rumeno.
Dodatni koraki:
■ Izhod iz kuharske knjige, za postopek glejte strani 37

Navodila za uporabo

36

5 Uporaba kuharske knjige

5.6 Izhod iz kuharske knjige
Pogoji
■

Programsko mesto profila za kuhanje je bilo izbrano v funkciji 'Kuharska knjiga'.

Izhod iz kuharske knjige
Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

1.

Rezultat: Zapustili boste funkcijo 'Kuharska knjiga'.
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5.7 Potek kuhanja s profilom za kuhanje z več koraki
Pogoji
■
■
■

Profil za kuhanje z več koraki je bil izbran v funkciji 'Kuharska knjiga'.
Komoro ste ob pozivu predhodno ogreli oz. ohladili.
Hrano ste že vstavili v komoro.

Potek kuhanja
1

Zagon
Ko zaprete vrata naprave, C-Dial sveti zeleno.
Postopek kuhanja se začne, ko pritisnete C-Dial.

2

Korak kuhanja 1
Postopek kuhanja se začne s korakom kuhanja 1.
Pri vseh korakih kuhanja sta izmenično prikazana
preostali čas kuhanja oz. dosežena temperatura je‐
dra in trenutni korak kuhanja. C-Dial sveti rdeče.

3

Korak kuhanja 2
Postopek kuhanja se nadaljuje s korakom kuhanja
2. C-Dial sveti rdeče.

4

Korak kuhanja 3
Postopek kuhanja se nadaljuje s korakom kuhanja
3. C-Dial sveti rdeče.

5

Konec kuhanja
Ko je dosežen konec kuhanja, C-Dial utripa zeleno.

Poziv za odvzem
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
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6 Čiščenje z easyDial
Namen tega poglavja
Preko funkcije 'Čiščenje' so na voljo različni profili za čiščenje.
Pred zagonom postopka čiščenja morate vedno prebrati pravila in varnostne napotke za varno čiš‐
čenje v priročniku za upravljanje ter morate upoštevati tam navedena navodila.
V tem poglavju so korak za korakom navedena navodila in poteki čiščenja za najpomembnejša opravi‐
la pri čiščenju z easyDial.

6.1 Priklic profila za čiščenje
Razpoložljivi profili za čiščenje
Profil za čiščenje Cleaning assistent, delno samodejno čiščenje komore
Profil za čiščenje 'spiranje z vodo'
Profil za čiščenje ConvoClean
Stopnja čiščenja 1 za lahko umazanijo
Stopnja čiščenja 2 za srednjo umazanijo
Stopnja čiščenja 3 za močno umazanijo
Stopnja čiščenja 4 za zelo močno umazanijo
Stopnja čiščenja 1 za lahko umazanijo z razkuževanjem pare in sušenjem
Stopnja čiščenja 2 za srednjo umazanijo z razkuževanjem pare in sušenjem
Stopnja čiščenja 3 za močno umazanijo z razkuževanjem pare in sušenjem
Stopnja čiščenja 4 za zelo močno umazanijo z razkuževanjem pare in sušenjem
Priklic profila za čiščenje
1.

Pritisnite gumb 'Čiščenje'.

2.

Zavrtite C-Dial in izberite želeni profil za čiščenje.

Rezultat: Prikazan je profil za čiščenje s trajanjem
čiščenja.
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Dodatni koraki:
■ Zagon profila za čiščenje, za postopek glejte strani 41
■ Izhod iz čiščenja, za postopek glejte strani 42
■ Potek delno samodejnega čiščenja komore, glejte strani 43
■ Potek čiščenja komore brez čistilnega sredstva, glejte strani 45
■ Potek popolnoma samodejnega čiščenja komore ConvoClean, glejte strani 46
■ Potek popolnoma samodejnega čiščenja komore ConvoClean z enojnim doziranjem, glejte strani
47
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6.2 Zagon postopka čiščenja
Pogoji
■
■
■

Pred zagonom profila za čiščenje ste prebrali pravila in varnostne napotke za varno čiščenje v prir‐
očniku za upravljanje ter upoštevate tam navedena navodila.
Izbrali ste želeni profil za čiščenje.
C-Dial sveti zeleno.

Zagon postopka čiščenja
Na kratko pritisnite C-Dial, da zaženete postopek
čiščenja.

1.

Rezultat: Profil za čiščenje se takoj zažene in C-Di‐
al sveti rumeno.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka čiščenja, za postopek glejte strani 41
■ Čiščenje s profilom za čiščenje, za postopek glejte poglavje 'Čiščenje' v priročniku za upravljanje.

6.3 Zaustavitev postopka čiščenja
Pogoji
■
■
■

Priklicali ste profil za čiščenje.
Zagnali ste profil za čiščenje.
C-Dial sveti rumeno.

Zaustavitev postopka čiščenja
Pritisnite C-Dial, da zaustavite postopek čiščenja.

1.

Rezultat: Postopek čiščenja se zaustavi (možno
samo, dokler ni bilo vstavljeno čistilno sredstvo). CDial sveti zeleno.
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6.4 Izhod iz čiščenja
Pogoji
■

Izbrali ste profil za čiščenje.

Izhod iz čiščenja
Pritisnite gumb 'Čiščenje'.

1.

Rezultat: Izhod iz možnosti 'Čiščenje'.
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6.5 Potek delno samodejnega čiščenja komore
Pogoji
■
■
■

Vrata komore so zaprta.
Izbrali ste profil za čiščenje delno samodejnega čiščenja komore.
Profil za čiščenje je zagnan.

Potek čiščenja
1

Odstranjevanje živil
Pred začetkom delno samodejnega čiščenja ko‐
more je treba iz komore odstraniti vsa živila. C-Dial
sveti zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
2

Živila odstranjena
Ko preverjate, ali so vsa živila odstranjena iz ko‐
more, sveti prikaz poziva 'Zaprite vrata naprave'. CDial sveti rumeno.

3

1. Faza čiščenja
Ko zaprete vrata naprave, se takoj začne 1. faza
čiščenja (faza namakanja) postopka čiščenja. Pri‐
kazano je trajanjem čiščenja. C-Dial sveti rumeno.

4

Poziv za vbrizganje čistilnega sredstva
Ob koncu 1. faze čiščenja se oglasi signal in svetiti
začneta prikaza pozivov 'Odprite vrata naprave' in
'Vbrizgajte čistilno sredstvo'.
Vbrizgajte čistilno sredstvo
Med vbrizgavanjem čistilnega sredstva svetita pri‐
kaza pozivov 'Zaprite vrata naprave' in 'Vbrizgajte
čistilno sredstvo'. C-Dial sveti rumeno.

5

6

2. Faza čiščenja
Ko zaprete vrata naprave, se takoj začne 2. faza
čiščenja. Prikazano je preostalo trajanjem čiščenja.
C-Dial sveti rumeno.
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7

8

Poziv za spiranje z vodo
Ob koncu 2. faze čiščenja se oglasi signal in svetiti
začneta prikaza pozivov 'Odprite vrata naprave' in
'Spiranje z vodo'.
Spiranje z vodo
Med spiranjem z vodo svetita prikaza pozivov 'Zap‐
rite vrata naprave' in 'Spiranje z vodo'. C-Dial sveti
rumeno.

9

3. Faza čiščenja
Ko zaprete vrata naprave, se začne 3. faza čiščen‐
ja. Prikazano je preostalo trajanjem čiščenja. C-Di‐
al sveti rumeno.

10

Konec čiščenja
Ko je konec čiščenja dosežen, C-Dial utripa zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
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6.6 Potek čiščenja komore brez čistilnega sredstva
Pogoji
■
■
■

Vrata naprave so zaprta.
Izbran je profil za čiščenje komore brez čistilnega sredstva.
Profil za čiščenje je zagnan.

Potek čiščenja
1

Odstranjevanje živil
Pred začetkom čiščenja komore brez čistilnega
sredstva je treba iz komore odstraniti vsa živila.
C-Dial sveti zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
2

Živila odstranjena
Ko preverjate, ali so vsa živila odstranjena iz ko‐
more, sveti prikaz poziva 'Zaprite vrata naprave'.
C-Dial sveti rumeno.

3

Čiščenje
Ko zaprete vrata naprave, se takoj začne postopek
čiščenja komore brez čistilnega sredstva. Prikaza‐
no je preostalo trajanjem čiščenja. C-Dial sveti ru‐
meno.

4

Konec čiščenja
Ko je konec čiščenja dosežen, C-Dial utripa zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
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6.7 Potek popolnoma samodejnega čiščenja komore ConvoClean
Pogoji
■
■
■

Vrata naprave so zaprta.
Izbran je profil za čiščenje popolnoma samodejnega čiščenja komore ConvoClean.
Profil za čiščenje je zagnan.

Potek čiščenja
1

Odstranjevanje živil
Pred začetkom popolnoma samodejnega čiščenja
komore ConvoClean je treba iz komore odstraniti
vsa živila. C-Dial sveti zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
2

Živila odstranjena
Ko preverjate, ali so vsa živila odstranjena iz ko‐
more, sveti prikaz poziva 'Zaprite vrata naprave'.
C-Dial sveti rumeno.

3

Čiščenje
Ko zaprete vrata naprave, se takoj začne postopek
popolnoma samodejnega čiščenja komore Convo‐
Clean. Prikazano je preostalo trajanjem čiščenja.
C-Dial sveti rumeno.

4

Konec čiščenja
Ko je konec čiščenja dosežen, C-Dial utripa zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
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6.8 Potek popolnoma samodejnega čiščenja komore ConvoClean z enojnim
doziranjem
Pogoji
■
■
■

Vrata naprave so zaprta.
Izbran je profil za čiščenje popolnoma samodejnega čiščenja komore ConvoClean.
Profil za čiščenje je zagnan.

Potek čiščenja
1

Odstranjevanje živil
Pred začetkom popolnoma samodejnega čiščenja
komore ConvoClean z enojnim doziranjem je treba
iz komore odstraniti vsa živila. C-Dial sveti zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
2

Živila odstranjena
Ko preverjate, ali so vsa živila odstranjena iz ko‐
more, sveti prikaz poziva 'Zaprite vrata naprave'.
C-Dial sveti rumeno.

3

1. Faza čiščenja
Ko zaprete vrata naprave, se takoj začne 1. faza
čiščenja (faza namakanja) popolnoma samodejne‐
ga čiščenja komore ConvoClean z enojnim dozir‐
anjem. Prikazano je preostalo trajanjem čiščenja.
C-Dial sveti rumeno.

4

Poziv za dodajanje čistilnega sredstva
Ob koncu 1. faze čiščenja se oglasi signal in svetiti
začneta prikaza pozivov 'Odprite vrata naprave' in
'Pomanjkanje čistilnega sredstva'.
Dodajte čistilno sredstvo
Med dodajanjem čistilnega sredstva svetita prikaza
pozivov 'Zaprite vrata naprave' in 'Pomanjkanje čis‐
tilnega sredstva'. Prikazano je število potrebnih
plastenk. C-Dial sveti rumeno.

5

6

2. Faza čiščenja
Ko zaprete vrata naprave, se takoj začne 2. faza
popolnoma samodejnega čiščenja komore Convo‐
Clean z enojnim doziranjem. Prikazano je preostalo
trajanjem čiščenja. C-Dial sveti rumeno.
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7

8

Poziv za dodajanje sredstva za izpiranjem
Ob koncu 2. faze čiščenja se oglasi signal in svetiti
začneta prikaza pozivov 'Odprite vrata naprave' in
'Pomanjkanje sredstva za izpiranje'.
Dodajanje sredstva za izpiranje
Med dodajanjem sredstva za izpiranje svetita prika‐
za pozivov 'Zaprite vrata naprave' in 'Pomanjkanje
sredstva za izpiranje'. Prikazano je število potreb‐
nih plastenk. C-Dial sveti rumeno.

9

3. Faza čiščenja
Ko zaprete vrata naprave, se takoj začne 3. faza
(faza izpiranja) popolnoma samodejnega čiščenja
komore ConvoClean z enojnim doziranjem. Prika‐
zano je preostalo trajanjem čiščenja. C-Dial sveti
rumeno.

10

Konec čiščenja
Ko je konec čiščenja dosežen, C-Dial utripa zeleno.

Poziv za odpiranje vrat naprave
Istočasno se oglasi signal in prikaz poziva 'Odprite
vrata naprave' začne svetiti.
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7 Izvajanje nastavitev v easyDial
Namen tega poglavja
Preko funkcije 'Nastavitve' lahko spremenite nastavitve vaše parnokonvekcijske peči. V tem poglavju
so korak za korakom navedena navodila za najpomembnejše opravilo s funkcijo 'Nastavitve'.

7.1 Nastavljanje datuma, časa in prikaza temperature
Nastavljanje datuma, časa, prikaza temperature in glasnosti
1.

Gumb 'C-Dial' pritiskajte, dokler se na zaslonu ne
prikaže 'AdJ' in 'd' za dan.

2.

Zavrtite C-Dial in izberite dan.

3.

Na kratko pritisnite C-Dial, da nastavite mesec.

4.

Zavrtite C-Dial in izberite mesec.

5.

Na kratko pritisnite C-Dial, da nastavite leto.

6.

Zavrtite C-Dial in izberite leto.

7.

Na kratko pritisnite C-Dial, da nastavite ure.

8.

Zavrtite C-Dial in izberite ure.

9.

Na kratko pritisnite C-Dial, da nastavite minute.

10

Zavrtite C-Dial in izberite minute.

11.

Na kratko pritisnite C-Dial, da nastavite prikaz tem‐
perature.

12.

Zavrtite C-Dial in izberite želeni prikaz temperature
v °C.

13.

Na kratko pritisnite C-Dial, da nastavite glasnost
signala.

14.

Zavrtite C-Dial in izberite želeno glasnost od 5 do
100.
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Na kratko pritisnite C-Dial, da zapustite stran 'Nas‐
tavitve'.

15.

Rezultat: Nastavitve na strani 'Nastavitve' so shran‐
jene.
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8 Uvoz/izvoz podatkov
Namen tega poglavja
Preko funkcij za uvoz/izvoz lahko spremenite nastavitve vaše parnokonvekcijske peči. Za uvoz oz. iz‐
voz podatkov boste potrebovali USB-vhod vaše parnokonvekcijske peči. Ta se nahaja na upravljalni
plošči easyDial.
V tem poglavju so korak za korakom navedena navodila in poteki za najpomembnejša opravila pri
uvozu oz. izvozu.

8.1 Priklic in zagon funkcij uvoza/izvoza
Funkcije uvoza in izvoza
Izvoz podatkov HACCP
Uvoz kuharske knjige
Izvoz kuharske knjige
Uvoz profila za čiščenje za čiščenje z enojnim doziranjem
Uvoz profila za čiščenje za čiščenje s kanistri
Izvajanje posodobitve programske opreme

Pogoji
■
■
■
■

Ime datoteke želene kuharske knjige morate spremeniti v 'B0STEPS.DB'.
USB-ključ je vstavljen.
Prikaz poziva 'USB-ključ je vstavljen' sveti.
C-Dial sveti modro.
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Priklic in zagon funkcij uvoza/izvoza
1.

Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

2.

Zavrtite C-Dial in izberite funkcije uvoza oz. izvoza,
npr. 'Pro In'.

3.

Pritisnite C-Dial, da zaženete izbrano funkcijo uvo‐
za oz. izvoza, npr. 'Pro In'.

8.2 Izhod iz funkcij uvoza/izvoza
Pogoji
■
■
■

USB-ključ je vstavljen.
Funkcijo uvoza/izvoza ste že priklicali.
C-Dial sveti modro.

Izhod iz funkcij uvoza/izvoza
Pritisnite gumb 'Kuharska knjiga', da zapustite
funkcije uvoza oz. izvoza.

1.

Rezultat: Zdaj lahko izvlečete USB-ključ. C-Dial
sveti zeleno.
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8.3 Potek izvoza podatkov HACCP
Pogoji
■
■

USB-ključ je vstavljen.
Funkcijo ste priklicali in zagnali.

Potek izvoza
1

Poteka izvoz podatkov HACCP
Naprava začne z izvozom podatkov HACCP na
USB-ključ. C-Dial utripa modro.

Hkrati utripa prikaz poziva 'USB-ključ je vstavljen'.

2

Prenos podatkov je zaključen
Prenos podatkov je zaključen, ko C-Dial preneha
utripati in neprekinjeno sveti modro.

Hkrati preneha utripati prikaz poziva 'USB-ključ je
vstavljen' in znova neprekinjeno sveti.
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8.4 Potek uvoza oz. izvoza kuharske knjige
Pogoji
■
■

USB-ključ je vstavljen.
Priklicali in zagnali ste funkcijo uvoza oz. izvoza.

Potek uvoza oz. izvoza
1

Poteka uvoz oz. izvoz podatkov kuharske knjige
Naprava začne z uvozom oz. izvozom podatkov.
C-Dial utripa modro.

Hkrati utripa prikaz poziva 'USB-ključ je vstavljen'.

2

Prenos podatkov je zaključen
Prenos podatkov je zaključen, ko C-Dial preneha
utripati in neprekinjeno sveti modro.

Hkrati preneha utripati prikaz poziva 'USB-ključ je
vstavljen' in znova neprekinjeno sveti.
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8.5 Potek uvoza profila za čiščenje
Pogoji
■
■

USB-ključ je vstavljen.
Priklicali in zagnali ste funkcijo uvoza.

Potek uvoza
1

Poteka uvoz podatkov profila za čiščenje
Naprava začne z uvozom podatkov izbranega pro‐
fila za čiščenje. C-Dial utripa modro.

Hkrati utripa prikaz poziva 'USB-ključ je vstavljen'.

2

Prenos podatkov je zaključen
Prenos podatkov je zaključen, ko C-Dial preneha
utripati in neprekinjeno sveti modro.

Hkrati preneha utripati prikaz poziva 'USB-ključ je
vstavljen' in znova neprekinjeno sveti.
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8.6 Potek uvoza posodobitve programske opreme
Pogoji
■
■

USB-ključ je vstavljen.
Priklicali in zagnali ste funkcijo posodobitve.

Potek posodobitve programske opreme
1

Posodobitev programske opreme se izvaja
Naprava začne izvajati posodobitev programske
opreme in uvozi podatke z USB-ključa. Napredek
uvoza je prikazan. C-Dial utripa modro.

Hkrati utripa prikaz poziva 'USB-ključ je vstavljen'.

2

Prenos podatkov je zaključen
Prenos podatkov je zaključen, ko C-Dial preneha
utripati in neprekinjeno sveti modro.

Hkrati preneha utripati prikaz poziva 'USB-ključ je
vstavljen' in znova neprekinjeno sveti.
3

easyDial se znova zažene
Naprava samodejno znova zažene easyDial. Vsi
prikazi pozivov in C-Dial so ugasnili.

4

Posodobitev programske opreme je zaključena
Naprava ob ponovnem zagonu prikazuje načine
delovanja in ne več uvoz/izvoz podatkov. Prikaz
poziva 'USB-ključ je vstavljen' sveti. C-Dial sveti
zeleno.
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Convotherm 4 easyDial
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