Forrólevegős gőzölőkészülék
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Your meal. Our mission.
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1

Általános ismertetés

A fejezet célja
Ebben a fejezetben tájékoztatást nyújtunk a jelen kezelési útmutató használatáról.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Oldal
6
7

A vevői dokumentáció felépítése
Unbedingt zu lesende Sicherheitsinformationen
Néhány szó a jelen kezelési útmutatóról

Kezelési útmutató

8

5

1 Általános ismertetés

1.1 A vevői dokumentáció felépítése
A vevői dokumentáció részei
A forrólevegős gőzölőkészülék vevői dokumentációja a következő részekből tevődik össze:
Felszerelési kézikönyv
Kezelési kézikönyv
easyDial kezelési útmutató (a jelen kézikönyv)
Themen des Installationshandbuchs
Das Installationshandbuch ist bestimmt für geschultes Fachpersonal, siehe 'Anforderungen an das
Personal' im Installationshandbuch.
Es umfasst folgende Themen:
Aufbau und Funktion: beschreibt zur Installation des Kombidämpfers relevante Teile
Sicherheit: beschreibt alle Gefahren und geeignete Gegenmaßnahmen bei den Installationstätig‐
keiten
Transport: enthält notwendige Informationen zum Transport des Kombidämpfers
Aufstellung: listet und beschreibt Aufstellvarianten des Kombidämpfers
Installation: beschreibt alle notwendigen Versorgungsanschlüsse
Inbetriebnahme: beschreibt die Erstinbetriebnahme des Kombidämpfers
Außerbetriebnahme: beschreibt notwendige Tätigkeiten am Ende des Lebenszyklus des Kombi‐
dämpfers
Technische Daten, Maßzeichnungen und Anschlusspositionen: enthalten alle notwendigen techni‐
schen Informationen des Kombidämpfers
Checklisten: enthält Kontrolllisten zur Installation und Garantie des Kombidämpfers
Themen des Bedienungshandbuchs
Das Bedienungshandbuch ist bestimmt für unterwiesenes Personal und geschultes Fachpersonal,
siehe 'Anforderungen an das Personal' im Bedienungshandbuch.
Es umfasst folgende Themen:
Aufbau und Funktion: beschreibt zur Bedienung des Kombidämpfers relevante Teile
Sicherheit: beschreibt alle Gefahren und geeignete Gegenmaßnahmen bei der Bedienung des
Kombidämpfers
Garen: beschreibt Regeln, Arbeitsabläufe, Bedienschritte und Gerätehandhabungen beim Garen
Reinigung: listet und beschreibt Reinigungsverfahren, Reinigungsmittel, Arbeitsabläufe, Bediens‐
chritte und Gerätehandhabungen beim Reinigen
Wartung: enthält Garantiehinweise, den Wartungsplan, Informationen zu Störungen, Fehler und
Notbetrieb und Arbeitsabläufe, Bedienschritte und Gerätehandhabungen bei der Wartung
A kezelési útmutató témái
A kezelési útmutató betanított személyzet és képzett szakszemélyzet számára készült, lásd: 'A sze‐
mélyzettel szemben támasztott követelmények' a kezelési kézikönyvben.
A kezelési útmutató a következő témákat fogja át:
A kezelőfelület felépítése: ismerteti a forrólevegős gőzölőkészülék kezelőfelületét
A szoftver kezelése: útmutatókat tartalmaz a főzőprofilok beviteléhez és indításához, tisztítóprofilok
behívásához, főzési és tisztítási folyamatok indításához; leírja a Settings beállításait és az adatok
importját és exportját
Kiválasztott főzőprofilok: listázza a kipróbált főzőprofilokat
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1.2 Unbedingt zu lesende Sicherheitsinformationen
Sicherheitsinformationen in der Kundendokumentation
Sicherheitsinformationen zum Kombidämpfer sind nur im Installationshandbuch und im Bedienung‐
shandbuch enthalten.
Im Installationshandbuch finden Sie die Sicherheitsinformationen zu den darin beschriebenen Tätig‐
keiten bei Transport, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme.
Im Bedienungshandbuch finden Sie die Sicherheitsinformationen zu den darin beschriebenen Tätig‐
keiten beim Garen, bei der Reinigung und bei Wartungsarbeiten.
Die Bedienungsanleitung ist hinsichtlich der Sicherheitsinformationen immer im Zusammenhang mit
dem Bedienungshandbuch oder dem Installationshandbuch zu sehen. Bei Tätigkeiten, die über die re‐
ine Softwarebedienung hinausgehen, sind die im Bedienungshandbuch und Installationshandbuch en‐
thaltenen Sicherheitsinformationen zu beachten.
A vevői dokumentáció feltétlenül elolvasandó részei.
A jelen kezelési útmutató tartalma kizárólag a kezelőfelület kezelésének leírására korlátozódik. Az út‐
mutatók mindig egy folyamat indításával végződnek, amely során figyelmeztetésekre kell ügyelni, pl. a
főzés vagy a tisztítás közben. Az ilyen folyamat végrehajtására vonatkozó útmutatót a felszerelési ké‐
zikönyv vagy a kezelési kézikönyv tartalmazza.
A biztonság garantálása érdekében a forrólevegős gőzölőkészülékkel dolgozó valamennyi személy‐
nek mindenfajta munkavégzés megkezdése előtt át kell olvasnia a vevői dokumentáció következő ré‐
szeit és meg kell értenie azok tartalmát:
az elvégzendő tevékenységtől függően 'Az Ön biztonsága érdekében' fejezetet a felszerelési kézi‐
könyvben vagy a kezelési kézikönyvben
az elvégzendő tevékenységet leíró szakaszokat a felszerelési kézikönyvben vagy a kezelési kézi‐
könyvben
Ha nem veszi figyelembe a felszerelési kézikönyvben és a kezelési kézikönyvben szereplő biztonsági
információkat, akkor akár halálos sérülést és anyagi kárt is kockáztat.
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1.3 Néhány szó a jelen kezelési útmutatóról
Cél
Ezen kezelési útmutató feladata, hogy a forrólevegős gőzölőkészülékkel kapcsolatba kerülő összes
személynek áttekintést adjon az easyDial-ről és annak kezeléséről, lehetővé téve az alapfeladatok
megoldását az easyDial útján.
Célcsoportok
A célcsoport neve

Tevékenységek

Szakács

Lényegében szervezési tevékenységeket végez, mint pl.:
Főzőprofil-adatok bevitele
Főzőprofilok kezelése a Szakácskönyvben
Új főzőprofilok fejlesztése
Készülékbeállítások végrehajtása
Adatok importálása ill. exportálása
Ezen kívül elvégzi az összes kezelői tevékenységet is.
Végzi a konkrét kezelést, pl. a következő műveletek végrehajtásával:
Főzőprofil kiválasztása és indítása
Tisztítóprofil kiválasztása és indítása

Kezelő

A kezelési útmutató felépítése
Fejezet/szakasz

Cél

Célcsoport

Általános rendelkezések Elmagyarázza a kezelési útmutató használatát és kapcsoló‐ Szakács
dását a kezelési kézikönyvhöz
Kezelő
Az easyDial funkciói
Tartalmazza az easyDial funkcióinak áttekintését
Szakács
Kezelő
Kiválasztott főzőprofilokat tartalmaz példaként
Az easyDial felépítése
Ételkészítés az easy‐
Dial-lel

Leírja a kezelőfelület felépítését és gombjait
Az easyDial kezelésének útmutatóit tartalmazza a főzés
során
Az easyDial főzési folyamatainak leírását tartalmazza

Munkavégzés a szakác‐ Tartalmazza az útmutatókat a szakácskönyv kezeléséhez
skönyvvel
és a főzőprofilok készítéséhez
Tisztítás az easyDial-lel

Az easyDial kezelésének útmutatóit tartalmazza a tisztí‐
tás során
Az easyDial tisztítási folyamatainak leírását tartalmazza

Settings (beállítások) el‐ Tartalmazza a Settings beállításainak útmutatóit
végzése az easyDialben
Adatok importja/exportja Tartalmazza az útmutatókat az adatok importjához ill. ex‐
portjához
Tizedes számok írásmódja
A nemzetközi egységesség érdekében mindig tizedespontot alkalmazunk.
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Az easyDial funkciói

A fejezet célja
Az easyDial a forrólevegős gőzölőkészülék kezelőfelülete.
Az easyDial segítségével saját maga gyorsan állíthat össze főzőprofilokat. Ehhez az összes funkciót
egyetlen szinten találja meg.
Ebben a fejezetben az easyDial funkcióinak áttekintését és a rendelkezésre álló főzőprofilok választé‐
kát adjuk meg.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Oldal
10
11

Az easyDial funkcióinak áttekintése
Kiválasztott főzőprofilok
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2.1 Az easyDial funkcióinak áttekintése
Az easyDial üzemmódjai
Az easyDial-lel a következő üzemmódokban dolgozhat:
Gőz
Kombinált gőz
Légkeverés
Regenerálás
A főzési funkciókkal (ACS+ kiegészítő funkciók) különböző főzési eljárásokat hajthat végre.
Rendelkezésre álló főzőfunkciók
A következő táblázat áttekintést nyújt az üzemmódokról és az azokhoz rendelkezésre álló főzőfunk‐
ciókról (ACS+ kiegészítő funkciók).
Az 'Igen' azt jelenti, hogy a főzőfunkció ehhez az üzemmódhoz rendelkezésre áll.
A 'Nem' azt jelenti, hogy a főzőfunkció ehhez az üzemmódhoz nem áll rendelkezésre.
A rendelkezésre nem álló főzőfunkciók a főzőprofilok bevitele során nem választhatók ki.
Gomb

Főzőfunkció

Gőz üzemmód

Kombinált gőz
üzemmód

Forró levegő
üzemmód

Regenerálás
üzemmód

Ventilátorsebesség

Igen

Igen

Igen

Igen

HumidityPro

Nem

Igen

Nem

Nem

Crisp&Tasty

Nem

Nem

Igen

Nem

BakePro

Nem

Nem

Igen

Nem

Főzőprofilok és szakácskönyv
A főzőprofil főzőparaméterek, pl. főzőhőmérséklet és főzőidő kombinációja. Elkészítheti saját főzőpro‐
filjait és a 'Szakácskönyvben' akár 99 főzőprofilt kezelhet. Ezen kívül a 'Szakácskönyv' már előre defi‐
niált főzőprofilokat tartalmaz.
Főzőtértisztítás az easyDial-lel
A főzőtértisztításhoz 10 tisztítóprofil áll rendelkezésre:
Félautomatikus tisztítás tisztítóprofil
Öblítés vízzel tisztítóprofil
ConvoClean teljesen automatikus tisztítás: 8 tisztítóprofil különböző szennyezettségi fokhoz, ré‐
szben gőzfertőtlenítéssel és szárítással együtt választható
Settings
A Settings alatt a dátumot és a pontos időt, a hőmérséklet egységét és a hangjelzés hangerejét lehet
beállítani.
Import- és exportfunkciók
Az import- ill. exportfunkciók alatt pl. szakácskönyvek importálhatók vagy exportálhatók és szoftverfris‐
sítések végezhetők el.
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2.2 Kiválasztott főzőprofilok
Különböző főzőprofilok
Termék

ACS+

Mélyhűtött bagett

170°C

Baked Potato

180°C

15
perc
-

-

1

93°C

-

-

-

35°C

35
perc
12
perc
3 perc

Csirkemell, sült

235°C

-

72°C

-

Sárgarépa, friss

100°C

8 perc

-

-

Crème Caramel / Royal

80°C

Halrudacskák

210°C

Erjesztés, péksütemények

Kezelési útmutató
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Az easyDial felépítése

A fejezet célja
Forrólevegős gőzölőkészülékének kezelése gombokkal (kapcsolófelületekkel) és Convotherm-Dial (CDial) forgó impulzusadóval történik. A készülék összes funkciója közvetlenül kiválasztható ezen gom‐
bokkal és a C-Dial-lel a kijelzőkön keresztül.
Ebben a fejezetben bemutatjuk az easyDial kezelőfelületét és elmagyarázzuk a rendelkezésre álló
gombok és kijelzők funkcióit, valamint a C-Dial funkcióit.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Oldal
13
14
15
16
17

Az easyDial felépítésének áttekintése
Az adatbevitel kezelőgombok
A kéréskijelzések
A programterület
A C-Dial funkciói
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3.1 Az easyDial felépítésének áttekintése
Üzemmódválasztás

Az ételkészítési hőmérséklet bevitele és kijelzése

Ételkészítési idő vagy maghőmérséklet bevitele és kijelz‐
ése

Főzőfunkciók (ACS+ kiegészítő funkciók) kiválasztása

Kéréskijelzések

Programterület

C-Dial, vezérlőegység és állapotkijelzés

Kezelési útmutató
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3.2 Az adatbevitel kezelőgombok
Gőz üzemmód
A gomb feletti kijelző piros színnel világít, ha ki
van választva
Kombinált gőz üzemmód
Forró levegő üzemmód
Regenerálás à la carte üzemmód

Az ételkészítési hőmérséklet bevitele
Ételkészítési hőmérséklet
világít és mutatja a beállított ételkészítési
hőmérsékletet °C-ban
villog, amíg beállítható (kb. 5 másodpercig)

Ételkészítési idő bevitele
Ételkészítési idő vagy maghőmérséklet kijelz‐
ése
világít és mutatja a beállított értéket
villog, amíg beállítható (kb. 5 másodpercig)
Maghőmérséklet bevitele

Ventilátorsebesség, választott
Szabályozza az áramlás sebességét a főzőtér‐
ben 5 fokozatban:
az 1 fokozattól (minimális áramlási sebes‐
ség)
az 5 fokozatig (maximális áramlási sebes‐
ség)
HumidityPro
Szabályozza a nedvességet a főzőtérben 5 fo‐
kozatban:
az 1 fokozattól (minimális nedvesség)
az 5 fokozatig (maximális nedvesség)
Crisp&Tasty
Páramentesíti a főzőteret 5 fokozatban:
az 1 fokozattól (minimális elpárologtatás)
az 5 fokozatig (maximális elpárologtatás)
BakePro
Sütőfunkció gőzlecsapással és automatikusan
szabályozott ventilátor állásidővel 5 fokozat‐
ban:
az 1 fokozattól (minimális benedvesítés)
az 5 fokozatig (maximális benedvesítés)
Manuális gőzölés (főzés közben)
Nedvességet visz gőzként vagy permetként a
főzőtérbe.

Kezelési útmutató
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3.3 A kéréskijelzések
Öblítőszer hiány
(csak a főzőtér teljesen automatikus tisztítása
esetén)
A kijelzés piros színnel villog, ha öblítőszer
utántöltése szükséges
Tisztítószer hiány
(csak a főzőtér teljesen automatikus tisztítása
esetén)
A kijelzés piros színnel villog, ha tisztítószer
utántöltése szükséges
Vízhiány
A kijelzés piros színnel villog, ha a vízbeve‐
zetés megszakadt
Készülékhiba
A kijelzés piros színnel villog, ha készülé‐
khiba lépett fel
Beavatkozást elvégezni, adott esetben szer‐
viztechnikust hívni
A készülék ajtajának nyitása
A kijelző sárga színnel villog, ha a készülék
ajtajának nyitása szükséges
A készülék ajtajának zárása
A kijelző sárga színnel villog, ha a készülék
ajtajának zárása szükséges
Tisztítószer bepermetezése
(csak a főzőtér félautomatikus tisztítása eset‐
én)
A kijelző sárga színnel villog, ha tisztítószer
bepermetezése szükséges a főzőtérbe
Vízzel kiöblítés
(csak a főzőtér félautomatikus tisztítása eset‐
én)
A kijelző sárga színnel villog, ha a főzőtér
vízzel való kiöblítése szükséges
USB-stick bedugva
A kijelző sárga színnel világít, ha a bedu‐
gott USB-sticket a készülék felismeri
A kijelző sárga színnel villog, amikor ada‐
tátvitel folyik

Kezelési útmutató
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3.4 A programterület
Szakácskönyv
Akár 99 főzőprofil kezelése
Szakácskönyv bedugott USB-stickkel
Import-/export-funkciók
Tisztítás
Tisztítóprofilok a főzőtértisztításhoz
Kijelző program
Az alábbiak kijelzése:
aktuális főzőtér hőmérséklet ill. maghőmér‐
séklet
előfűtő hőmérséklet ill. cool down hőmér‐
séklet
aktuális ételkészítési idő az ételkészítési
művelet közben
programhelyek főzőprofilok számára a sza‐
kácskönyvben
tisztítóprofilok
Settings
Import-/export-funkciók
Hibakódok
Előfűtés
Előfűti a főzőteret
A kijelző villog, ha az 'Előfűtés' logikus
A kijelző világít, amikor az 'Előfűtés' vég‐
bemegy
Cool-Down
Gyorsan lehűti a főzőteret
A kijelző villog, ha a 'Cool-Down' logikus
A kijelző világít, amikor a 'Cool-Down' vég‐
bemegy
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3.5 A C-Dial funkciói
A C-Dial forgatása
Beállítások kiválasztása
C-Dial rövid megnyomása
Beállítások megerősítése
Műveletek indítása ill. befejezése
C-Dial nyomva tartása
Beállítások megadása
C-Dial zöld
Világít, ha a készülék üzemkész vagy egy
folyamat befejeződött
Világít, ha egy programhely a szakácskö‐
nyvben foglalt
Világít, ha a kezelő aktívvá válása szükség‐
es
C-Dial sárga
Világít, amikor a kezelőnek várnia kell, pl. a
tisztítási folyamatnál, vagy az előfűtésnél,
vagy a cool down esetén
Világít, ha a készülék ajtaja nyitva van
Világít, ha egy programhely a szakácskö‐
nyvben szabad
Villog, ha a kezelőnek óvatosnak kell lennie
C-Dial piros
Világít ételkészítési üzemben
C-Dial kék
Világít, ha az USB-stick be van dugva és
'Szakácskönyv' van kiválasztva
Villog, amikor adatátvitel folyik
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4

Ételkészítés az easyDial-lel

A fejezet célja
Ebben a fejezetben útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák az easyDial fő‐
zési folyamataival kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Oldal
19
29

Az útmutatások
A főzési folyamatok

Kezelési útmutató
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4.1 Az útmutatások
A szakasz célja
Ebben a szakaszban útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák a legfontosabb
műveleteket a bevitelnél és a főzés során.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
Oldal
20
21
22
24
25
26
27
27
28
28

Főzőprofil gőzzel bevitele
Főzőprofil kombinált gőzzel bevitele
Forró levegő forró levegővel bevitele
Főzőprofil regenerálással bevitele
Főzőprofil maghőmérséklet-méréssel bevitele
Előfűtés ill. Cool-Down választása
Főzési folyamat indítása
A főzési folyamat leállítása
Adatok módosítása a főzési folyamat közben
Manuális gőzölés a főzési folyamat közben

Kezelési útmutató
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4.1.1

Főzőprofil gőzzel bevitele

Alkalmazási terület
A 'Gőz' üzemmód a következő főzési eljárásokhoz alkalmas:
Főzés
Párolás

Gőzölés
Konzerválás

Blansírozás

Homérséklet-tartomány
A 'Gőz' üzemmód esetén a 30°C ... 130°C hőmérséklet-tartományban dolgozik.
Rendelkezésre álló főzőfunkciók
Ventilátorsebesség 5 fokozatban
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Gőz' üzemmódot.

2.

Válassza ki az 'Ételkészítési hőmérséklet' gombot.

3.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési hőmérsékletet.

4.

Válassza ki az 'Ételkészítési idő' gombot.

5.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési időt.

6.

Válassza ki a 'Ventilátorsebesség' kívánt fokozatát.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
Főzőtér előfűtése ill. lehűtése felszólításra, az eljárást lásd Oldal 26
Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 27
Főzési folyamatok megértése, lásd Oldal 29

Kezelési útmutató
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4.1.2

Főzőprofil kombinált gőzzel bevitele

Alkalmazási terület
A kombinált gőz a forró levegő és a gőz kombinációja. A 'Kombinált gőz' a forrólevegős gőzölőkészü‐
lék olyan üzemmódja, amelynél az étel párolása kombinált gőzzel történik. A 'Kombinált gőz' üzem‐
mód a következő főzési eljárásokhoz alkalmas:
Sütéskor

Pékáru sütésekor

Párolás

Homérséklet-tartomány
A 'Kombinált gőz' üzemmód esetén a 30°C ... 250°C hőmérséklet-tartományban dolgozik.
Rendelkezésre álló főzőfunkciók
Ventilátorsebesség 5 fokozatban
HumidityPro 5 fokozatban vagy automatikus szabályozás
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Kombinált gőz' üzemmódot.

2.

Válassza ki az 'Ételkészítési hőmérséklet' gombot.

3.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési hőmérsékletet.

4.

Válassza ki az 'Ételkészítési idő' gombot.

5.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési időt.

6.

Válassza ki a 'Ventilátorsebesség' kívánt fokozatát.

7.

Válassza ki a 'HumidityPro' kívánt fokozatát.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
Főzőtér előfűtése ill. lehűtése felszólításra, az eljárást lásd Oldal 26
Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 27
Főzési folyamatok megértése, lásd Oldal 29
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4.1.3

Forró levegő forró levegővel bevitele

Alkalmazási terület
A 'Forró levegő' a forrólevegős gőzölőkészülék olyan üzemmódja, amelynél az élelmiszer párolása
száraz hővel történik. A 'Forró levegő' üzemmód a következő főzési eljárásokhoz alkalmas:
Sütéskor
Roston sütéskor

Pékáru sütésekor
Pörkölés

Csőben sütés

Homérséklet-tartomány
A 'Forró levegő' üzemmód esetén a 30°C ... 250°C hőmérséklet-tartományban dolgozik.
Rendelkezésre álló főzőfunkciók
Ventilátorsebesség 5 fokozatban
Crisp&Tasty 5 fokozatban
BakePro 5 fokozatban
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Forró levegő' üzemmódot.

2.

Válassza ki az 'Ételkészítési hőmérséklet' gombot.

3.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési hőmérsékletet.

4.

Válassza ki az 'Ételkészítési idő' gombot.

5.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési időt.

6.

Válassza ki a 'Ventilátorsebesség' kívánt fokozatát.

7.

Válassza ki a 'Crisp&Tasty' kívánt fokozatát.

8.

Válassza ki a 'BakePro' kívánt fokozatát.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
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További lépések:
Főzőtér előfűtése ill. lehűtése felszólításra, az eljárást lásd Oldal 26
Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 27
Főzési folyamatok megértése, lásd Oldal 29
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4.1.4

Főzőprofil regenerálással bevitele

Alkalmazási terület
A 'Regenerálás' a forrólevegős gőzölőkészülék olyan üzemmódja, amelynél előfőzött ételek készre
főzése és felszolgálhatóvá tétele történik. A regenerálás szinte minden jellegű ételhez alkalmas. Az
ételek ehhez tartályokban vagy sütőtepsin vannak elkészítve.
Homérséklet-tartomány
A 'Regenerálás' üzemmód esetén a 120°C ... 160°C hőmérséklet-tartományban dolgozik.
Rendelkezésre álló főzőfunkciók
Ventilátorsebesség 5 fokozatban
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Regenerálás' üzemmódot.

2.

Válassza ki az 'Ételkészítési hőmérséklet' gombot.

3.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési hőmérsékletet.

4.

Válassza ki az 'Ételkészítési idő' gombot.

5.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési időt.

6.

Válassza ki a 'Ventilátorsebesség' kívánt fokozatát.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
Főzőtér előfűtése ill. lehűtése felszólításra, az eljárást lásd Oldal 26
Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 27
Főzési folyamatok megértése, lásd Oldal 29

Kezelési útmutató
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4.1.5

Főzőprofil maghőmérséklet-méréssel bevitele

Alkalmazási terület
A maghőmérséklet mérésekor az ételkészítési folyamat időtartamát a termék maghőmérséklete és
nem az idő szabályozza. Ez használható valamennyi üzemmóddal együtt.
A maghőmérséklet-mérés különösen ajánlatos hosszú sütési időt igénylő ételek készítésekor, vala‐
mint konstans hőmérsékletű sütésnél (közepes, angolos, stb.).
Homérséklet-tartomány
A maghőmérséklet mérésénél a 20°C ... 99°C hőmérséklet-tartományban dolgozik.
Rendelkezésre álló főzőfunkciók
Az üzemmód választása szerint, lásd még 'Rendelkezésre álló főzőfunkciók' itt Oldal 9.
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a kívánt üzemmódot, pl. "Légkeverés".

2.

Válassza ki az 'Ételkészítési hőmérséklet' gombot.

3.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési hőmérsékletet.

4.

Válassza ki a 'Maghőmérséklet' gombot.

5.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt maghő‐
mérsékletet.

6.

Válassza ki a kívánt főzőfunkció gombját a fokozat
beállításához, pl. 'Ventilátorsebesség'.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
Főzőtér előfűtése ill. lehűtése felszólításra, az eljárást lásd Oldal 26
Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 27
Főzési folyamatok megértése, lásd Oldal 29
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4.1.6

Előfűtés ill. Cool-Down választása

Előfeltételek
Ön egy főzőprofilt újonnan adott be, vagy a 'Szakácskönyvből' indított.
A készülék felkéri Önt, hogy a főzőteret a főzés előtt melegítse elő, ill. hűtse le.
Előfűtés választása
Válassza ki az 'Előfűtés' gombot a főzőtér kérés
szerinti előfűtésére.

1.

Eredmény: A főzőteret elő kell melegíteni.
További lépések:
Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 27
A főzési folyamat fokozatainak megértése, lásd Oldal 30
Cool-Down választása
Válassza ki a 'Cool-Down' gombot a főzőtér kérés
szerinti lehűtésére.

1.

Eredmény: A főzőtér lehűl.
További lépések:
Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 27
A főzési folyamat fokozatainak megértése, lásd Oldal 32
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4.1.7

Főzési folyamat indítása

Előfeltételek
A főzési folyamat indítása előtt alaposan áttanulmányozta a kezelési kézikönyvben felsorolt szabá‐
lyokat és figyelmeztetéseket a készülék biztonságos kezelésével kapcsolatban, és betartja az
azokban szereplő utasításokat.
Új főzőprofilt vitt be.
A megfelelő felkérés után a főzőteret előfűtötte ill. lehűtötte.
A C-Dial zöld színnel világít.
Főzési folyamat indítása
Nyomja meg röviden a C-Dial-t a főzési folyamat
indításához.

1.

Eredmény: A főzési folyamat megkezdődik és a CDial piros színnel világít.
További lépések:
A főzési folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 27
Főzési adatok módosítása, az eljárást lásd oldalon 28
Főzés a főzőprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a főzésnél' kezelési kézikö‐
nyvben

4.1.8

A főzési folyamat leállítása

Előfeltételek
Ön elindította a főzési folyamatot.
A C-Dial piros színnel világít.
A főzési folyamat leállítása
Nyomja meg röviden a C-Dial-t a főzési folyamat
leállításához.

1.

Eredmény: A főzési folyamat leáll és a C-Dial zöld
színnel világít.
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4.1.9

Adatok módosítása a főzési folyamat közben

Előfeltételek
Ön elindította a főzési folyamatot.
Adatok módosítása a főzési folyamat közben
1.

Válassza ki az 'Ételkészítési hőmérséklet' gombot
az ételkészítési hőmérséklet módosításához.

2.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési hőmérsékletet.

3.

Válassza ki az 'Ételkészítési idő' gombot az étel‐
készítési idő módosításához.

4.

Állítsa be a C-Dial forgatásával a kívánt ételkészí‐
tési időt.

5.

Válassza ki a kívánt főzőfunkció gombját a főző‐
funkció fokozatának módosításához, pl. 'Ventilátor‐
sebesség'.

Eredmény: A módosítások kb. 5 másodperc múlva
kerülnek be a főzési folyamatba.

4.1.10 Manuális gőzölés a főzési folyamat közben
Előfeltételek
Ön egy főzőprofilt újonnan adott be a 'Forró levegő' üzemmóddal, vagy a 'Szakácskönyvből' indí‐
tott.
Ön elindította a főzési folyamatot.
Manuális gőzölés a főzési folyamat közben
Nyomja addig a 'Manuális gőzölés' gombot addig,
amíg a gőzölés szükséges.

1.

Eredmény: A készítendő ételt a készülék gőzöli.
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4.2 A főzési folyamatok
A szakasz célja
Ebben a szakaszban találja meg az easyDial folyamatait a főzés közben.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
Oldal
30
32

A főzés folyamata előfűtéssel
A főzés folyamata Cool-Down-nal
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4.2.1

A főzés folyamata előfűtéssel

Előfeltételek
Főzőprofil lett újonnan beadva, vagy a 'Szakácskönyvből' indítva.
A főzőtér hőmérséklete a kiválasztott főzőprofilhoz túl alacsony.
A főzési folyamat fokozatai
1.
fokozat

A főzőtér hőmérséklete túl alacsony
A készülék az ’Előfűtés' kijelzés villogásával
jelzi, hogy a főzőtér manuális előfűtése szük‐
séges. A C-Dial zöld színnel világít.

2.
fokozat

Előfűtés
Az 'Előfűtés' gomb kiválasztása után a készü‐
lék automatikusan felfűti a főzőteret a főzőpro‐
fil beállított ételkészítési hőmérsékletére. A CDial az előfűtés közben sárga színnel világít.

3.
fokozat

Főzőtér hőmérsékletének tartása
Amikor a készülék elérte a főzőtér hőmérsé‐
kletét, a C-Dial zöld színnel villog. A készülék
tartja a főzőtér hőmérsékletét.

4.
fokozat

Az adagolásra vonatkozó kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható az adagolá‐
shoz és világít 'A készülék ajtajának nyitása'
felszólító kijelzés.
Adagolás
A főzőtérbe való adagolás közben sárga szín‐
nel világít a C-Dial.

5.
fokozat

Indítás
A készülék ajtajának bezárása után a C-Dial
zöld színnel világít. A C-Dial megnyomására a
főzési folyamat megkezdődik.

6.
fokozat

Ételkészítés
A főzési folyamat megkezdődik. A maradék
ételkészítési idő, ill. az elért maghőmérséklet
a kijelzőn látható. A C-Dial piros színnel vilá‐
gít.
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7.
fokozat

Főzési idő vége elérve
A főzési idő vége elérve a C-Dial zöld színnel
világít.

A kivételre vonatkozó kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
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4.2.2

A főzés folyamata Cool-Down-nal

Előfeltételek
Főzőprofil lett újonnan beadva, vagy a 'Szakácskönyvből' indítva.
A főzőtér hőmérséklete a kiválasztott főzőprofilhoz túl magas.
A főzési folyamat fokozatai
1.
fokozat

2.
fokozat

Túl magas az ételkészítési hőmérséklet
A készülék a 'Cool-Down' kijelzés villogásával
jelzi, hogy a főzőtér manuális lehűtése szük‐
séges. A C-Dial zöld színnel világít.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg világít 'A készülék ajtajának nyitá‐
sa' kérés kijelzése a lehűtés meggyorsításá‐
nak érdekében.
A lehűtésre vonatkozó kérés
A készülék ajtajának nyitása tovább villog a
'Cool-Down' kijelzés. A C-Dial sárga színnel
világít.

3.
fokozat

Lehűtés
A 'Cool-Down' gomb kiválasztása után a kés‐
zülék forgó ventilátor mellett automatikusan
lehűti a főzőteret a főzőprofil beállított ételkés‐
zítési hőmérsékletére. A C-Dial a lehűtés köz‐
ben sárga színnel világít.

4.
fokozat

A főzőtér hőmérséklete elérve
Amikor a készülék elérte a főzőtér hőmérsé‐
kletét, a ventilátor leáll. A C-Dial zöld színnel
villog.

5.
fokozat

6.
fokozat

Adagolás
Egyidejűleg, a főzőtérbe való adagolás köz‐
ben világít 'A készülék ajtajának zárása' kérés
kijelzése.
Indítás
A készülék ajtajának bezárása után a C-Dial
zöld színnel világít. A C-Dial megnyomására a
főzési folyamat megkezdődik.

Ételkészítés
A főzési folyamat megkezdődik. A maradék
ételkészítési idő, ill. az elért maghőmérséklet
a kijelzőn látható. A C-Dial piros színnel vilá‐
gít.

Kezelési útmutató

32

4 Ételkészítés az easyDial-lel
7.
fokozat

Főzési idő vége elérve
A főzési idő vége elérve a C-Dial zöld színnel
világít.

A kivételre vonatkozó kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.

Kezelési útmutató
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5

Munkavégzés a szakácskönyvvel

A fejezet célja
Ebben a fejezetben útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák az easyDial sza‐
kácskönyvével végzett főzési folyamatokkal kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Oldal
35
42

Az útmutatások
A főzési folyamatok

Kezelési útmutató
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5.1 Az útmutatások
A szakasz célja
Ebben a szakaszban útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák a szakácskö‐
nyvvel kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből
Egyszerű főzőprofil újonnan létrehozása a Szakácskönyvben
Többlépéses főzőprofil létrehozása a szakácskönyvben
Főzőprofil törlése a szakácskönyvből
Kilépés a szakácskönyvből
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5.1.1

Főzőprofil indítása a szakácskönyvből

Szakácskönyv-funkciók
P1 ... P99 programhely főzőprofilok számára
Főzőprofil egy főzési lépéssel
Többlépéses főzőprofil 3. főzési lépése, max. 9 főzési lépés lehetséges
Előfeltételek
A főzőprofil a szakácskönyvben el lett mentve.
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből
1.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot.

2.

A C-Dial forgatásával válassza ki a kívánt főzőprofil
programhelyét.
C-Dial zöld = foglalt programhely

Eredmény: Megjelenik a főzőprofil a főzési lépés
adataival.
További lépések:
Főzőtér előfűtése ill. lehűtése felszólításra, az eljárást lásd Oldal 26
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből, az eljárást lásd Oldal 37
Főzőprofil törlése a szakácskönyvből, az eljárást lásd Oldal 40
Kilépés a szakácskönyvből, az eljárást lásd Oldal 41
A főzési folyamat fokozatainak megértése, lásd Oldal 43
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5.1.2

Főzőprofil indítása a szakácskönyvből

Előfeltételek
A főzőprofil indítása előtt alaposan áttanulmányozta a kezelési kézikönyvben felsorolt szabályokat
és figyelmeztetéseket a készülék biztonságos kezelésével kapcsolatban, és betartja az azokban
szereplő utasításokat.
Ön a Szakácskönyvből indított egy főzőprofilt.
A felkérés után a főzőteret előfűtötte ill. lehűtötte.
A C-Dial zöld színnel világít.
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből
Nyomja meg röviden a C-Dial-t a főzési folyamat
indításához.

1.

Eredmény: A főzési folyamat azonnal megkezdődik
és a C-Dial piros színnel világít.
További lépések:
A főzési folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 27
Főzés a főzőprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a főzésnél' kezelési kézikö‐
nyvben.
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5.1.3

Egyszerű főzőprofil újonnan létrehozása a Szakácskönyvben

Egyszerű főzőprofil újonnan létrehozása a Szakácskönyvben
1.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot.

2.

A C-Dial forgatásával válasszon ki a kívánt főző‐
profil számára egy szabad programhelyet.
C-Dial sárga = szabad programhely
C-Dial zöld = foglalt programhely

3.

Adja meg a főzőprofil adatait.

4.

Tárolja el az adatokat a 'Szakácskönyv' gombbal.

5.

Utasítsa vissza további főzési lépés bevitelét.
Vagy ha most egy további főzési lépést szeretne
bevinni, akkor az eljárásról lásd Többlépéses főző‐
profil létrehozása a szakácskönyvben Oldal 39.

6.

Erősítse meg a ’Szakácskönyv' gombbal.

7.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot a szakácskö‐
nyvből való kilépéshez.

Eredmény: A főzőprofil létrehozása megtörtént.
További lépések:
Többlépéses főzőprofil létrehozása a szakácskönyvben, az eljárásróllásd Oldal 39
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből, az eljárást lásd Oldal 36
Kezelési útmutató

38

5 Munkavégzés a szakácskönyvvel

5.1.4

Többlépéses főzőprofil létrehozása a szakácskönyvben

Előfeltételek
Ön a szakácskönyvben van és kiválasztott egy programhelyet.
Ön már megadta és eltárolta egy főzőprofil első főzési lépését.
Többlépéses főzőprofil létrehozása a szakácskönyvben
1.

Adja meg az adatokat a főzőprofil 2. főzési lépésé‐
hez.

2.

Tárolja el a 2. főzési lépés adatait a 'Szakácskönyv'
gombbal.

3.

Utasítsa vissza további főzési lépés bevitelét.
Vagy adja meg itt egy további főzési lépés adatait.

4.

Erősítse meg a ’Szakácskönyv' gombbal.

5.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot a szakácskö‐
nyvből való kilépéshez.

Eredmény: A főzőprofil létrehozása megtörtént.
További lépések:
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből, az eljárást lásd Oldal 36
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5.1.5

Főzőprofil törlése a szakácskönyvből

Szakácskönyv-funkciók
P1 ... P99 programhely főzőprofilok számára
Főzőprofil törlése
Előfeltételek
A főzőprofil a szakácskönyvben el lett mentve.
Főzőprofil törlése a szakácskönyvből
1.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot.

2.

A C-Dial forgatásával válassza ki a kívánt főzőprofil
programhelyét.
C-Dial zöld = foglalt programhely

3.

Tartsa a ’Szakácskönyv' gombot addig nyomva,
amíg a kijelzőn 'del' jelenik meg.

4.

Erősítse meg azonnal a ’Szakácskönyv' gombbal.

Eredmény: Törlődött a programhelyről a főzőprofil
az adatokkal. A C-Dial sárga színnel világít.
További lépések:
Kilépés a szakácskönyvből, az eljárást lásd Oldal 41
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5.1.6

Kilépés a szakácskönyvből

Előfeltételek
Főzőprofil programhelye lett a szakácskönyvben kiválasztva.
Kilépés a szakácskönyvből
Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot.

1.

Eredmény: A kilépés a szakácskönyvből megtör‐
tént.
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5.2 A főzési folyamatok
A szakasz célja
Ebben a szakaszban találja meg az easyDial folyamatait a szakácskönyvvel végzett főzés közben.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
Oldal
43

Többlépéses főzőprofil főzési folyamata

Kezelési útmutató
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5.2.1

Többlépéses főzőprofil főzési folyamata

Előfeltételek
Többlépéses főzőprofil lett a 'Szakácskönyvből' indítva.
A felkérés után a főzőtér előfűtése, ill. lehűtése megtörtént.
A főzőtér betöltése megtörtént.
A főzési folyamat fokozatai
1.
fokozat

Indítás
A készülék ajtajának bezárása után a C-Dial
zöld színnel világít. A C-Dial megnyomására a
főzési folyamat megkezdődik.

2.
fokozat

Ételkészítés 1. főzési lépés
A főzési folyamat az 1. főzési lépéssel kezdő‐
dik. A maradék teljes ételkészítési idő, ill. az
elért maghőmérséklet az aktuális főzési lépés
minden főzési lépésben megjelenik. A C-Dial
piros színnel világít.

3.
fokozat

Ételkészítés 2. főzési lépés
A főzési folyamat a 2. főzési lépéssel folytató‐
dik. A C-Dial piros színnel világít.

4.
fokozat

Ételkészítés 3. főzési lépés
A főzési folyamat a 3. főzési lépéssel folytató‐
dik. A C-Dial piros színnel világít.

5.
fokozat

Főzési idő vége elérve
A főzési idő vége elérve a C-Dial zöld színnel
világít.

A kivételre vonatkozó kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
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6

Tisztítás az easyDial-lel

A fejezet célja
Ebben a fejezetben útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák az easyDial-lel
végzett tisztítási folyamataival kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Oldal
45
49

Az útmutatások
A tisztítási folyamatok

Kezelési útmutató
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6.1 Az útmutatások
A szakasz célja
Ebben a szakaszban útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák a legfontosabb
műveleteket az üzemeltetés előtt és a tisztítási folyamat során.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
Oldal
46
47
47
48

Tisztítóprofil indítása
Tisztítási művelet indítása
A tisztítási folyamat leállítása
Kilépés a tisztításból

Kezelési útmutató
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6.1.1

Tisztítóprofil indítása

Rendelkezésre álló tisztítóprofilok
Cleaning assistent félautomatikus főzőtértisztítás
Öblítés vízzel tisztítóprofil
ConvoClean tisztítóprofilok
1. tisztítási fokozat enyhe szennyeződéshez
2. tisztítási fokozat közepes szennyeződéshez
3. tisztítási fokozat jelentős szennyeződéshez
4. tisztítási fokozat nagyon jelentős szennyeződéshez
1. tisztítási fokozat enyhe szennyeződéshez gőzfertőtlenítéssel és szárítással
2. tisztítási fokozat közepes szennyeződéshez gőzfertőtlenítéssel és szárítással
3. tisztítási fokozat jelentős szennyeződéshez gőzfertőtlenítéssel és szárítással
4. tisztítási fokozat nagyon jelentős szennyeződéshez gőzfertőtlenítéssel és szárítás‐
sal
Tisztítóprofil indítása
1.

Válassza ki a ’Tisztítás' gombot.

2.

A C-Dial forgatásával válassza ki a kívánt tisztító‐
profilt.

Eredmény: Megjelenik a tisztítóprofil a tisztítás tar‐
tamával.
További lépések:
Tisztítóprofil indítása, eljárást lásd Oldal 47
Kilépés a tisztításból, eljárást lásd Oldal 48
Tisztítási folyamatok megértése, lásd Oldal 49
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6.1.2

Tisztítási művelet indítása

Előfeltételek
A tisztítóprofil indítása előtt alaposan áttanulmányozta a kezelési kézikönyvben felsorolt szabályo‐
kat és figyelmeztetéseket a biztonságos munkával kapcsolatban a tisztítás során, és betartja az
azokban szereplő utasításokat.
Ön egy kívánt tisztítóprofilt indított el.
A C-Dial zöld színnel világít.
Tisztítási művelet indítása
Nyomja meg röviden a C-Dial-t a tisztítási folyamat
indításához.

1.

Eredmény: A tisztítási folyamat azonnal megkezdő‐
dik és a C-Dial sárga színnel világít.
További lépések:
A tisztítási folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 47
Tisztítás a tisztítóprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a tisztításnál' a kezelési
kézikönyvben

6.1.3

A tisztítási folyamat leállítása

Előfeltételek
Ön egy tisztítóprofilt hívott be.
Ön elindította a tisztítóprofilt.
A C-Dial sárga színnel világít.
A tisztítási folyamat leállítása
Nyomja meg a C-Dial-t a tisztítási folyamat leállítá‐
sához.

1.

Eredmény: A tisztítási folyamat leáll (csak addig le‐
hetséges, amíg nem került be tisztítószer). A C-Di‐
al zöld színnel világít.

Kezelési útmutató

47

6 Tisztítás az easyDial-lel

6.1.4

Kilépés a tisztításból

Előfeltételek
Ön egy tisztítóprofilt választott ki.
Kilépés a tisztításból
Válassza ki a ’Tisztítás' gombot.

1.

Eredmény: Kilépés a tisztításból.
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6.2 A tisztítási folyamatok
A szakasz célja
Ebben a szakaszban találja meg az easyDial folyamatait a tisztítás közben.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
A félautomatikus főzőtértisztítás folyamata
A tisztítószer nélküli főzőtértisztítás folyamata
A főzőtér teljesen automatikus tisztítására szolgáló ConvoClean folyamata
A főzőtér teljesen automatikus tisztítására szolgáló ConvoClean folyamata egyedi adagolással
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6.2.1

A félautomatikus főzőtértisztítás folyamata

Előfeltételek
A főzőtér ajtaja zárva van.
A félautomatikus főzőtértisztítás tisztítóprofilja lett kiválasztva.
A tisztítóprofil el lett indítva.
A félautomatikus főzőtértisztítás fokozatai
1.
fokozat

2.
fokozat

Élelmiszerek eltávolítása
A félautomatikus főzőtértisztítás tisztítási fo‐
lyamatának kezdete előtt az összes élelmis‐
zert el kell távolítani a főzőtérből. A C-Dial
zöld színnel világít.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
Élelmiszer eltávolítása
Az összes élelmiszer eltávolításának ellenőrz‐
ése során világít ’A készülék ajtajának zárása'
kérés kijelzése. A C-Dial sárga színnel világít.

3.
fokozat

1. tisztítási szakasz
A készülék ajtajának zárása után azonnal
megkezdődik a tisztítási folyamat 1. tisztítási
szakasza (lágyító fázis). Megjelenik a tisztítás
tartama. A C-Dial sárga színnel világít.

4.
fokozat

Felkérés a tisztítószer bepermetezésére
Az 1. tisztítási szakasz befejezésekor hangjel‐
zés hallható és világít ’A készülék ajtajának
nyitása' és ’Tisztítószer bepermetezése' kérés
kijelzése.
Tisztítószer bepermetezése
A tisztítószer bepermetezése közben világít ’A
készülék ajtajának zárása' és ’Tisztítószer be‐
permetezése' kérés kijelzése. A C-Dial sárga
színnel világít.

5.
fokozat

6.
fokozat

2. tisztítási szakasz
A készülék ajtajának zárása után kezdődik a
tisztítási folyamat 2. tisztítási szakasza (tisztí‐
tó fázis). Megjelenik a tisztítás maradék idő‐
tartama. A C-Dial sárga színnel világít.
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7.
fokozat
8.
fokozat

Felkérés a vízzel való kiöblítésre
A 2. tisztítási szakasz befejezésekor hangjel‐
zés hallható és világít ’A készülék ajtajának
nyitása' és ’Vízzel kiöblítés' kérés kijelzése.
Vízzel kiöblítés
A vízzel kiöblítés közben világít ’A készülék
ajtajának zárása' és ’Vízzel kiöblítés' kérés ki‐
jelzése. A C-Dial sárga színnel világít.

9.
fokozat

3. tisztítási szakasz
A készülék ajtajának zárása után kezdődik a
tisztítási folyamat 3. tisztítási szakasza. Meg‐
jelenik a tisztítás maradék időtartama. A C-Di‐
al sárga színnel világít.

10.
fokozat

Tisztítás vége elérve
A tisztítás végének elérérésekor a C-Dial zöld
színnel villog.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
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6.2.2

A tisztítószer nélküli főzőtértisztítás folyamata

Előfeltételek
A készülék ajtó be van csukva.
A tisztítószer nélküli főzőtértisztítás tisztítóprofilja lett kiválasztva.
A tisztítóprofil el lett indítva.
A tisztítószer nélküli főzőtértisztítás fokozatai
1.
fokozat

2.
fokozat

Élelmiszerek eltávolítása
A tisztítószer nélküli főzőtértisztítás folyamatá‐
nak kezdete előtt az összes élelmiszert el kell
távolítani a főzőtérből. A C-Dial zöld színnel
világít.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
Élelmiszer eltávolítása
Az összes élelmiszer eltávolításának ellenőrz‐
ése során világít ’A készülék ajtajának zárása'
kérés kijelzése. A C-Dial sárga színnel világít.

3.
fokozat

Tisztítás
A készülék ajtajának zárása után azonnal
megkezdődik a tisztítószer nélküli főzőtértisz‐
títás tisztítási folyamata. Megjelenik a tisztítás
maradék időtartama. A C-Dial sárga színnel
világít.

4.
fokozat

Tisztítás vége elérve
A tisztítás végének elérérésekor a C-Dial zöld
színnel villog.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
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6.2.3

A főzőtér teljesen automatikus tisztítására szolgáló ConvoClean folyamata

Előfeltételek
A készülék ajtó be van csukva.
A ConvoClean teljesen automatikus főzőtértisztítás egyik tisztítóprofilja lett kiválasztva.
A tisztítóprofil el lett indítva.
A ConvoClean teljesen automatikus főzőtértisztítás fokozatai
1.
fokozat

2.
fokozat

Élelmiszerek eltávolítása
A ConvoClean teljesen automatikus főzőtér‐
tisztítás tisztítási folyamatának kezdete előtt
az összes élelmiszert el kell távolítani a főző‐
térből. A C-Dial zöld színnel világít.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
Élelmiszer eltávolítása
Az összes élelmiszer eltávolításának ellenőrz‐
ése során világít ’A készülék ajtajának zárása'
kérés kijelzése. A C-Dial sárga színnel világít.

3.
fokozat

Tisztítás
A készülék ajtajának zárása után azonnal
megkezdődik a ConvoClean tisztítószer nél‐
küli főzőtértisztítás tisztítási folyamata. Megje‐
lenik a tisztítás maradék időtartama. A C-Dial
sárga színnel világít.

4.
fokozat

Tisztítás vége elérve
A tisztítás végének elérérésekor a C-Dial zöld
színnel villog.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
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6.2.4

A főzőtér teljesen automatikus tisztítására szolgáló ConvoClean folyamata
egyedi adagolással

Előfeltételek
A készülék ajtó be van csukva.
A ConvoClean teljesen automatikus főzőtértisztítás egyik tisztítóprofilja lett kiválasztva.
A tisztítóprofil el lett indítva.
A ConvoClean teljesen automatikus főzőtértisztítás fokozatai
1.
fokozat

2.
fokozat

Élelmiszerek eltávolítása
Az egyedi adagolású ConvoClean teljesen au‐
tomatikus főzőtértisztítás tisztítási folyamatá‐
nak kezdete előtt az összes élelmiszert el kell
távolítani a főzőtérből. A C-Dial zöld színnel
világít.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
Élelmiszer eltávolítása
Az összes élelmiszer eltávolításának ellenőrz‐
ése során világít ’A készülék ajtajának zárása'
kérés kijelzése. A C-Dial sárga színnel világít.

3.
fokozat

1. tisztítási szakasz
A készülék ajtajának zárása után azonnal
megkezdődik az egyedi adagolású Convo‐
Clean teljesen automatikus főzőtértisztítás 1.
tisztítási szakasza (lágyító fázis). Megjelenik a
tisztítás maradék időtartama. A C-Dial sárga
színnel világít.

4.
fokozat

Felkérés a tisztítószer feltöltésére
Az 1. tisztítási szakasz befejezésekor hangjel‐
zés hallható és világít ’A készülék ajtajának
nyitása' és ’Tisztítószer hiány' kérés kijelzése.
Tisztítószer betöltése
A tisztítószer betöltése közben világít ’A kés‐
zülék ajtajának zárása' és ’Tisztítószer hiány'
kérés kijelzése. A szükséges palackok száma
megjelenik. A C-Dial sárga színnel világít.

5.
fokozat

Kezelési útmutató

54

6 Tisztítás az easyDial-lel
6.
fokozat

2. tisztítási szakasz
A készülék ajtajának zárása után kezdődik a
az egyedi adagolású ConvoClean teljesen au‐
tomatikus főzőtértisztítás 2. tisztítási szakasza
(tisztító fázis). Megjelenik a tisztítás maradék
időtartama. A C-Dial sárga színnel világít.

7.
fokozat

Felkérés az öblítőszer feltöltésére
Az 2. tisztítási szakasz befejezésekor hangjel‐
zés hallható és világít ’A készülék ajtajának
nyitása' és ’Öblítőszer hiány' kérés kijelzése.
Öblítőszer feltöltése
Az öblítőszer betöltése közben világít ’A kés‐
zülék ajtajának zárása' és ’Öblítőszer hiány'
kérés kijelzése. A szükséges palackok száma
megjelenik. A C-Dial sárga színnel világít.

8.
fokozat

9.
fokozat

3. tisztítási szakasz
A készülék ajtajának zárása után kezdődik az
egyedi adagolású ConvoClean teljesen auto‐
matikus főzőtértisztítás 3. tisztítási szakasza
(öblítő fázis). Megjelenik a tisztítás maradék
időtartama. A C-Dial sárga színnel világít.

10.
fokozat

Tisztítás vége elérve
A tisztítás végének elérérésekor a C-Dial zöld
színnel villog.

A készülék ajtajának nyitására vonatkozó
kérés
Egyidejűleg hangjelzés hallható és világít 'A
készülék ajtajának nyitása' felszólító kijelzés.
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7

Settings (beállítások) elvégzése az easyDial-ben

A fejezet célja
Ebben a fejezetben útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák az easyDial
beállításaival kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Dátum, pontos idő és hőmérséklet-kijelző beállítása
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7.1 Dátum, pontos idő és hőmérséklet-kijelző beállítása
Dátum, pontos idő, hőmérséklet-kijelző és hangerő beállítása
1.

Tartsa a ’C-Dial' gombot addig nyomva, amíg a ki‐
jelzőn ’Adj' és a napra 'd’ jelenik meg.

2.

Válassza ki a C-Dial forgatásával a napot.

3.

Nyomja meg röviden a C-Dial-t a hónap beállítá‐
sára.

4.

Válassza ki a C-Dial forgatásával a hónapot.

5.

Nyomja meg röviden a C-Dial-t az év beállítására.

6.

A C-Dial forgatásával válassza ki az évet.

7.

Nyomja meg röviden a C-Dial-t az óra beállítására.

8.

A C-Dial forgatásával válassza ki az órát.

9.

Nyomja meg röviden a C-Dial-t a perc beállítására.

10

A C-Dial forgatásával válassza ki a percet.

11.

Nyomja meg röviden a C-Dial-t a hőmérséklet-kijel‐
ző beállítására.

12.

A C-Dial forgatásával válassza ki a kívánt hőmér‐
séklet-kijelzést °C-ban.

13.

Nyomja meg röviden a C-Dial-t a jelzés hangerejé‐
nek beállítására.

14.

A C-Dial forgatásával válassza ki a kívánt hangerőt
5-től 100-ig.

15.

Nyomja meg röviden a C-Dial-t a 'Settings'elhagyá‐
sához.

Eredmény: A 'Settings' (beállítások) el vannak tár‐
olva.
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8

Adatok importja/exportja

A fejezet célja
Ebben a fejezetben útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák az adatok im‐
portjával ill. exportjával kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Tartalom
A fejezet a következő témákat tartalmazza:
Oldal
59
62

Az útmutatások
Az import-/export-funkciók lefolyása
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8.1 Az útmutatások
A szakasz célja
Ebben a szakaszban útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák az adatok im‐
portjával ill. exportjával kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
Oldal
60
61

Import-/export-funkciók behívása és indítása
Kilépés az import- ill. exportfunkcióból
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8.1.1

Import-/export-funkciók behívása és indítása

Import- és exportfunkciók
HACCP-adatok exportálása
Szakácskönyv importálása
Szakácskönyv exportálása
Tisztítóprofil importálása egyedi adagolásos tisztítás elvégzéséhez
Tisztítóprofil importálása kannás tisztítás elvégzéséhez
Szoftverfrissítés elvégzése

Előfeltételek
Az USB-stick be van dugva.
Az ’USB-stick be van dugva' kijelzés világít.
A C-Dial kék színnel világít.
Import-/export-funkciók behívása és indítása
1.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot.

2.

A C-Dial forgatásával válasszon ki egy import- ill.
exportfunkciót, pl. 'Pro In'.

3.

A C-Dial forgatásával indítson el egy import- ill. ex‐
portfunkciót, pl. 'Pro In'.
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8.1.2

Kilépés az import- ill. exportfunkcióból

Előfeltételek
Az USB-stick be van dugva.
Az import- ill. exportfunkciók behívása megtörtént.
A C-Dial kék színnel világít.
Kilépés az import- ill. exportfunkcióból
Válassza ki a 'Szakácskönyv' gombot a kilépéshez
az import- ill. exportfunkcióból való kilépéshez.

1.

Eredmény: Most kiveheti az USB-sticket. A C-Dial
zöld színnel világít.
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8.2 Az import-/export-funkciók lefolyása
A szakasz célja
Ebben a szakaszban találja meg az easyDial folyamatait az adatok importja ill. exportja közben.
Tartalom
Ez a fejezet a következő témákat öleli fel:
Oldal
63
64
65
66

A HACCP-adatok exportja
Szakácskönyv importja ill. exportja
Tisztítóprofil importja
Szoftverfrissítés importja
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8.2.1

A HACCP-adatok exportja

Előfeltételek
Az USB-stick be van dugva.
A funkciót behívta és elindította.
HACCP-adatok exportjának fokozatai
1.
fokozat

HACCP-adatok exportálása folyik
A készülék elindítja a HACCP-adatok export‐
ját az USB-stickre. A C-Dial kék színnel villog.

Az ’USB-stick be van dugva' kijelzés világít.

2.
fokozat

Adatátvitel lezárva
Az adatárvitel lezárult, ha a C-Dial abbahagy‐
ja a villogást és folyamatosan kék színnel vilá‐
gít.

Egyidejűleg az ’USB-stick bedugva' jelzés vil‐
logása megszűnik és az ismét folyamatosan
világít.
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8.2.2

Szakácskönyv importja ill. exportja

Előfeltételek
Az USB-stick be van dugva.
Az import-/export-funkciót behívta és elindította.
A szakácskönyv importjának ill. exportjának fokozatai
1.
fokozat

A szakácskönyv adatainak importja ill. export‐
ja folyik
A készülék elindítja az adatok importját ill. ex‐
portját. A C-Dial kék színnel villog.

Az ’USB-stick be van dugva' kijelzés világít.

2.
fokozat

Adatátvitel lezárva
Az adatárvitel lezárult, ha a C-Dial abbahagy‐
ja a villogást és folyamatosan kék színnel vilá‐
gít.

Egyidejűleg az ’USB-stick bedugva' jelzés vil‐
logása megszűnik és az ismét folyamatosan
világít.

Kezelési útmutató

64

8 Adatok importja/exportja

8.2.3

Tisztítóprofil importja

Előfeltételek
Az USB-stick be van dugva.
Az import-funkciót behívta és elindította.
Tisztítóprofil importjának fokozatai
1.
fokozat

A tisztítóprofil adatainak importálása folyik
A készülék elindítja a kiválasztott tisztítóprofil
adatainak importját. A C-Dial kék színnel vil‐
log.

Az ’USB-stick be van dugva' kijelzés világít.

2.
fokozat

Adatátvitel lezárva
Az adatárvitel lezárult, ha a C-Dial abbahagy‐
ja a villogást és folyamatosan kék színnel vilá‐
gít.

Egyidejűleg az ’USB-stick bedugva' jelzés vil‐
logása megszűnik és az ismét folyamatosan
világít.
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8.2.4

Szoftverfrissítés importja

Előfeltételek
Az USB-stick be van dugva.
A frissítés-funkciót behívta és elindította.
A szoftverfrissítés fokozatai
1.
fokozat

Szoftverfrissítés végrehajtása folyik
A készülék elindítja a szoftverfrissítést és im‐
portálja az adatokat az USB-stickről. Az im‐
port haladása látható. A C-Dial kék színnel vil‐
log.

Az ’USB-stick be van dugva' kijelzés világít.

2.
fokozat

Adatátvitel lezárva
Az adatárvitel lezárult, ha a C-Dial abbahagy‐
ja a villogást és folyamatosan kék színnel vilá‐
gít.

Egyidejűleg az ’USB-stick bedugva' jelzés vil‐
logása megszűnik és az ismét folyamatosan
világít.
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3.
fokozat

easyDial újra indítása
A készülék automatikusan újraindítja az easy‐
Dial-t. Az összes kéréskijelzés és a C-Dial
kialszik.

4.
fokozat

Szoftverfrissítés lezárva
A készülék az üzemmódok kijelzésével és
már nem az adatok importjával/exportjával in‐
dul. Az ’USB-stick bedugva' kéréskijelzés vilá‐
gít. A C-Dial zöld színnel világít.
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