Sıcak hava buharlı fırın

Convotherm 4 easyDial
Kullanım kılavuzu - Orijinal, TUR

Your meal. Our mission.

Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
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1 Genel

1 Genel
Bu bölümün amacı
Bu bölümde, bu kullanım kılavuzuyla çalışmaya yönelik bilgiler vereceğiz.

1.1 Müşteri dokümantasyonunun yapısı
Müşteri dokümantasyonunun bölümleri
Sıcak hava buharlı fırının müşteri dokümantasyonu aşağıdakilerden oluşur:
■
Montaj el kitabı
■
Kullanım el kitabı
■
easyDial kullanım kılavuzu (bu el kitabı)
Montaj el kitabının konuları
Montaj el kitabı, eğitimli uzman personel için belirlenmiştir bkz. montaj el kitabındaki 'Personelle ilgili
gereklilikler' bölümü.
Aşağıdaki konuları içerir:
■
Yapı ve fonksiyon: sıcak hava buharlı fırının montajıyla ilgili parçaları açıklar
■
Güvenlik: montaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm tehlikeleri ve uygun karşı önlemleri açıklar
■
Taşıma: sıcak hava buharlı fırının taşınmasıyla ilgili gerekli bilgileri içerir
■
Kurulum: sıcak hava buharlı fırının kurulum alternatiflerini listeler ve açıklar
■
Tesisat: gerekli tüm besleme bağlantılarını açıklar
■
İşletime alma: sıcak hava buharlı fırının ilk işletime alma işlemini açıklar
■
Devre dışı bırakma: sıcak hava buharlı fırının kullanım ömrü sonunda yapılması gereken çalışma‐
ları açıklar
■
Teknik veriler, bağlantı planları: sıcak hava buharlı fırının gerekli tüm teknik bilgilerini içerir
■
Kontrol listeleri: sıcak hava buharlı fırının montajı ve garantisi için kontrol listeleri içerir
Kullanım el kitabının konular
Kullanım el kitabı, işin gösterildiği personel ve eğitimli uzman personel için belirlenmiştir bkz. kullanım
el kitabındaki 'Personelle ilgili gereklilikler' bölümü.
Aşağıdaki konuları içerir:
■
Yapı ve fonksiyon: sıcak hava buharlı fırının kullanımıyla ilgili parçaları açıklar
■
Güvenlik: sıcak hava buharlı fırının kullanılması sırasında ortaya çıkan tüm tehlikeleri ve uygun kar‐
şı önlemleri açıklar
■
Pişirme: pişirme sırasındaki kurallar, çalışma akışlarını, kullanım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri
açıklar
■
Temizlik: temizleme yöntemlerini, temizlik maddelerini, çalışma akışlarını, temizlik sırasındaki kulla‐
nım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri açıklar
■
Bakım: garanti bilgilerini, bakım planını, arızalar, hatalar ve acil durumda çalışma hakkında bilgileri
ve çalışma akışlarını, bakım sırasındaki kullanım adımlarını ve cihazla ilgili işlemleri açıklar
Kullanım kılavuzunun konuları
Kullanım kılavuzu, işin gösterildiği personel ve eğitimli uzman personel için belirlenmiştir bkz. kullanım
el kitabındaki 'Personelle ilgili gereklilikler' bölümü.
Kullanım kılavuzu aşağıdaki konuları içerir:
■
Yapı ve kullanıcı arayüzü: sıcak hava buharlı fırının kullanıcı arayüzünü açıklar
■
Yazılımın kullanılması: pişirme profillerinin girilmesi ve çağrılması, temizlik profillerinin çağrılması,
pişirme ve temizlik işlemlerinin başlatılması hakkında kılavuzlar içerir, Ayarlar ve verilerin içe ve
dışa aktarılmasına yönelik ayarları açıklar
■
Seçilmiş pişirme profilleri: denenmiş pişirme profillerini listeler
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1.2 Mutlaka okunması gereken güvenlik bilgileri
Müşteri dokümantasyonundaki güvenlik bilgileri
Sıcak hava buharlı fırın hakkındaki güvenlik bilgileri sadece montaj el kitabı ve kullanım el kitabında
bulunmaktadır.
Montaj el kitabında, kitapta açıklanan taşıma, tesisat, işletime alma ve devre dışı bırakma çalışmaları‐
na yönelik güvenlik bilgilerini bulabilirsiniz.
Kullanım el kitabında, kitapta açıklanan pişirme, temizlik ve bakım çalışmalarına yönelik güvenlik bilgi‐
lerini bulabilirsiniz.
Kullanım kılavuzu, güvenlik bilgileri açısından her zaman kullanım el kitabı veya montaj el kitabı ile bir‐
likte değerlendirilmelidir. Salt yazılım kullanımını açan çalışmalarda, kullanım el kitabı ve montaj el ki‐
tabında yer alan güvenlik bilgilerine dikkat edilmelidir.
Müşteri dokümantasyonunun mutlaka okunması gereken bölümleri
Bu kullanım kılavuzunun içeriği, sadece kullanıcı arayüzüyle çalışmanın açıklamasıyla sınırlıdır. Kıla‐
vuzların her biri, uyarı notlarına dikkat edilmesi gereken, örn. pişirme veya temizlik gibi bir işlemin baş‐
latılmasıyla sonlanır. Bu tür bir işlemin uygulanmasıyla ilgili kılavuzu montaj el kitabında veya kullanım
el kitabında bulabilirsiniz.
Güvenliğin sağlanması için, sıcak hava buharlı fırınıyla çalışan herkes tüm çalışmalardan önce müşteri
dokümantasyonunun aşağıdaki bölümlerini okumuş ve anlamış olmalıdır:
■
Gerçekleştirilmesi gereken işleme bağlı olarak montaj el kitabındaki veya kullanım el kitabındaki
'Kendi Güvenliğiniz İçin' bölümü
■
Montaj el kitabındaki veya kullanım el kitabında bulunan ve gerçekleştirilmesi gereken işlemin açı‐
klandığı alt bölümler
Montaj el kitabındaki ve kullanım el kitabındaki güvenlik bilgilerine uymadığınız takdirde, yaralanma‐
dan ölüme kadar götüren tehlikelerle karşılaşabilir ve maddi hasarlara uğrayabilirsiniz.
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1.3 Bu kullanım kılavuzu hakkında
Amaç
Bu kullanım kılavuzu, sıcak hava buharlı fırınla çalışan herkese easyDial ve kullanımı ile ilgili bir genel
bakış sunar ve easyDial ile temel görevlerin uygulanmasına olanak sağlar.
Hedef gruplar
Hedef grubun adı

İşlemler

Aşçı

Temel olarak organizasyonel işlemler gerçekleştirir, örn.:
■ Pişirme profili verilerinin girilmesi
■ Yemek kitabındaki pişirme profillerinin yönetilmesi
■ Yeni pişirme profillerinin geliştirilmesi
■ Cihaz ayarlarının yapılması
■ Verilerin içe veya dışa aktarılması
Ayrıca, gerekiyorsa tüm kullanıcı işlemlerini de uygular.
Somut kullanım işlemlerini uygular, örn.:
■ Pişirme profilinin seçilmesi ve başlatılması
■ Temizlik profilinin seçilmesi ve başlatılması

Kullanıcı

Kullanım kılavuzunun yapısı
Bölüm/Alt bölüm

Amaç

Hedef grup

Genel

Bu kullanım kılavuzuyla çalışmayı ve kullanım el kitabı ara‐
yüzünü açıklar

Aşçı
Kullanıcı
Aşçı
Kullanıcı

easyDial'ın fonksiyonları

■
■

easyDial'ın fonksiyonlarına bir genel bakış içerir
Örnek olarak seçilen pişirme profillerini içerir

easyDial'ın yapısı

Kullanıcı arayüzünün yapısını ve tuşlarını açıklar

easyDial ile pişirme

■
■

Pişirme sırasında easyDial'ın kullanımıyla ilgili kılavuzlar
içerir
easyDial'ın pişirme akışlarının açıklamasını içerir

Yemek kitabıyla çalışma Yemek kitabının kullanımı ve pişirme profillerinin oluşturul‐
masıyla ilgili kılavuzlar içerir
easyDial ile temizlik

■
■

Temizlik sırasında easyDial'ın kullanımıyla ilgili kılavuzlar
içerir
easyDial'ın temizleme akışlarının açıklamasını içerir

Aşçı
Kullanıcı
Aşçı
Kullanıcı
Aşçı
Kullanıcı
Kullanıcı

easyDial'da ayarların ya‐ Ayarlar bölümünde ayarlarla ilgili kılavuzlar içerir
pılması

Aşçı

Verilerin içe/dışa aktarıl‐ Verilerin içe veya dışa aktarılmasıyla ilgili kılavuzlar içerir
ması

Aşçı

Ondalık sayıların yazma şekli
Uluslararası tek düzeninin korunması için her zaman bir ondalık virgülü kullanılmaktadır.

Bedienungsanleitung
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2 easyDial'ın fonksiyonları
Bu bölümün amacı
easyDial, sıcak hava buharlı fırının kullanıcı arayüzüdür.
easyDial ile pişirme profillerini hızlı bir şekilde kendiniz oluşturabilirsiniz. Tüm fonksiyonları tek bir dü‐
zlemde bulabilirsiniz.
Bu bölümde, easyDial'ın fonksiyonlarına bir genel bakış ve mevcut pişirme profillerinden oluşturulan
bir seçki sunacağız.

2.1 easyDial'ın fonksiyonlarına genel bakış
easyDial'ın çalışma modları
easyDial ile aşağıdaki çalışma modlarında çalışabilirsiniz:
■
Buhar
■
Sıcak buharlı hava
■
Sıcak hava
■
Rejenerasyon
Pişirme fonksiyonlarıyla (ACS+ ek fonksiyonlar) bağlantılı olarak çeşitli pişirme yöntemlerin uygulaya‐
bilirsiniz.
Mevcut pişirme fonksiyonları
Aşağıdaki tabloda, çalışma modları ve bu modlarla kullanılabilen pişirme fonksiyonlarına (ACS+ ek
fonksiyonlar) bir genel bakış sunulmaktadır.
'Evet', ilgili pişirme fonksiyonunun bu çalışma modu için kullanılabildiği anlamına gelir.
'Hayır', ilgili pişirme fonksiyonunun bu çalışma modu için kullanılamadığı anlamına gelir.
Kullanılamayan pişirme fonksiyonları, pişirme profilleri girilirken seçilemez.
Tuş

Pişirme fonksiyonu

Buhar çalışma
modu

Sıcak buharlı
hava çalışma
modu

Sıcak hava çal‐ Rejenerasyon
ışma modu
çalışma modu

Fan hızı

Evet

Evet

Evet

Evet

HumidityPro

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Crisp&Tasty

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

BakePro

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Pişirme profilleri ve yemek kitabı
Bir pişirme profili, örn. pişirme sıcaklığı ve pişirme süresi gibi pişirme parametrelerinin bir kombinasyo‐
nudur. Kendi pişirme profillerinizi oluşturabilir ve 'Yemek kitabında' 99 adede kadar pişirme profilini yö‐
netebilirsiniz. Bunun dışında, 'Yemek kitabında' ön tanımlı pişirme profilleri de bulabilirsiniz.
easyDial ile pişirme bölmesi temizliği
Pişirme bölmesi temizliği için 10 temizlik profili kullanıma sunulmuştur:
■
Yarı otomatik temizlik profili
■
Suyla yıkama temizlik profili
■
ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliği: Kısmen Buharlı dezenfeksiyon ve Kurutma
dahil çeşitli kirlenme dereceleri için 8 temizlik profili seçilebilir
Ayarlar
Ayarlar bölümünde tarih ve saat, sıcaklık birimi ve sinyal sesinin ses şiddeti ayarlanabilir.
Bedienungsanleitung
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İçe ve dışa aktarma fonksiyonları
İçe veya dışa aktarma fonksiyonlarında örn. yemek kitapları içe veya dışa aktarılabilir ve yazılım gün‐
cellemeleri yapılabilir.

Bedienungsanleitung
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2.2 Seçilen pişirme profilleri
Çeşitli pişirme profilleri
Ürün

ACS+

Baget, TK

170°C

Kumpir

180°C

Krem karamel / Royal

80°C

35 da‐
kika
210°C 12 da‐
kika
35°C 3 daki‐
ka
235°C
-

Balık kroket
Pişirme, unlu mamuller
Piliç göğsü, kızarmış

100°C 8 daki‐
ka
200°C 9 daki‐
ka

Havuç, taze
Galeta ununa bulanmış domuz şnitzel

Bedienungsanleitung

15 da‐
kika
-
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-

1

93°C

-

-

-

-

5

-

1

72°C

-

-

-

-
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3 easyDial'ın yapısı
Bu bölümün amacı
Sıcak hava buharlı fırınınız düğmeler (tuşlar) ve bir devir darbe enkoderi olan Convotherm-Dial (C-Di‐
al) aracılığıyla kullanılır. Cihazın tüm fonksiyonları direkt olarak bu tuşlar ve C-Dial aracılığıyla ekran
üzerinden seçilebilir.
Bu bölümde, easyDial'ı kullanıcı arayüzünü tanıtacak, mevcut tuşlar ve ekranların fonksiyonlarını ve
C-Dial'ın fonksiyonlarını açıklayacağız.

3.1 easyDial'ın yapısına genel bakış
Çalışma modunun seçilmesi
Bkz. sayfa 12

Pişirme sıcaklığının girilmesi ve göstergesi
Bkz. sayfa 12

Pişirme süresi veya çekirdek sıcaklığının girilmesi ve
göstergesi
Bkz. sayfa 12
Pişirme fonksiyonlarının (ACS+ ek fonksiyonlar) seçilme‐
si
Bkz. sayfa 13

Talep göstergeleri
Bkz. sayfa 14
Program alanı
Bkz. sayfa 15

C-Dial, kumanda ünitesi ve durum göstergesi
Bkz. sayfa 16

Bedienungsanleitung
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3.2 Çalışma modlarının tuşları
Buhar

Buhar çalışma moduyla bir pişirme profilinin girilmesi
için kullanılan tuş
■ Çalışma modu seçildiyse tuşun üzerindeki gösterge
kırmızı yanar

Sıcak buharlı hava

Sıcak buharlı hava çalışma moduyla bir pişirme profili‐
nin girilmesi için kullanılan tuş

Sıcak hava

Sıcak hava çalışma moduyla bir pişirme profilinin giril‐
mesi için kullanılan tuş

Rejenerasyon à la Carte

Rejenerasyon à la Carte rejenerasyon fonksiyonuyla bir
pişirme profilinin girilmesi için kullanılan tuş

3.3 Pişirme sıcaklığının tuşu ve göstergesi
Pişirme sıcaklığı

Pişirme sıcaklığını girmek için kullanılan tuş

Ekran

Pişirme sıcaklığı göstergesi
■ °C cinsinden ayarlanan pişirme sıcaklığıyla birlikte
gösterge yanar
■ Gösterge, pişirme sıcaklığı ayarlanana kadar (yakla‐
şık 5 saniye) yanıp söner

3.4 Pişirme süresi ve çekirdek sıcaklığının tuşları ve göstergesi

Bedienungsanleitung

Pişirme süresi

Pişirme süresini girmek için kullanılan tuş

Ekran

Pişirme süresi veya çekirdek sıcaklığı göstergesi
■ Gösterge, ayarlanan değerle yanar
■ Gösterge, pişirme süresi veya çekirdek sıcaklığı ayar‐
lanana kadar (yaklaşık 5 saniye) yanıp söner

Çekirdek sıcaklığı

Çekirdek sıcaklığını girmek için kullanılan tuş
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3.5 Pişirme fonksiyonlarının tuşları
Fan hızı

HumidityPro

Crisp&Tasty

BakePro
Sadece bir pişirme profili
girildiğinde seçim yapmak
için
Manüel buhar ekleme
Sadece pişirme işlemi sır‐
asında seçim yapmak için

Bedienungsanleitung

Pişirme bölmesindeki akış hızını 5 kademede ayarla‐
mak için pişirme fonksiyonu seçim tuşu
Kademe 1
Minimum akış hızı
Kademe 4
Ön ayar
Kademe 5
Maksimum akış hızı
Pişirme bölmesindeki nemi 5 kademede ayarlamak için
pişirme fonksiyonu seçim tuşu
Kademe 1
Minimum nem
Kademe 5
Maksimum nem
Pişirme bölmesinin nem alma ayarını 5 kademede yap‐
mak için pişirme fonksiyonu seçim tuşu
Kademe 1
Minimum nem alma
Kademe 5
Maksimum nem alma
Nemlendirmeli ve fan durma süresinin 5 kademede oto‐
matik olarak ayarlandığı pişirme fonksiyonunun seçim
tuşu
Kademe 1
Minimum nemlendirme
Kademe 5
Maksimum nemlendirme
Nemi pişirme bölmesine buhar veya sprey buharı olarak
aktarmak için kullanılan tuş
Göstergeler yanmaz
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3.6 Talep göstergeleri
Parlatıcı eksik
Temizlik maddesi eksik
Su eksikliği
Cihaz hatası
Cihaz kapısını aç

Bir cihaz hatası mevcutsa gösterge kırmızı yanıp söner
Gerekli işlemi yapın, gerekiyorsa servis teknisyenini
çağırın
Cihaz kapısının açılması gerekiyorsa gösterge sarı ya‐
nar

Cihaz kapısını kapat

Cihaz kapısının kapatılması gerekiyorsa gösterge sarı
yanar

Temizlik maddesi püskürt

Pişirme bölmesine temizlik maddesi püskürtülmesi ger‐
ekiyorsa gösterge sarı yanar
(sadece yarı otomatik pişirme bölmesi temizliğinde)
Pişirme bölmesinin suyla yıkanması gerekiyorsa gös‐
terge sarı yanar
(sadece yarı otomatik pişirme bölmesi temizliğinde)
■ USB bellek takıldıysa ve tanındıysa gösterge sarı ya‐
nar
■ Veriler aktarılıyorsa gösterge sarı yanıp söner

Suyla yıka
USB bellek takıldı

Bedienungsanleitung

Parlatıcının eklenmesi gerekiyorsa gösterge kırmızı ya‐
nıp söner
(sadece tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinde)
Temizlik maddesinin eklenmesi gerekiyorsa gösterge
kırmızı yanıp söner
(sadece tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinde)
Su girişi kesildiyse gösterge kırmızı yanıp söner
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3.7 Program alanı
Yemek kitabı
USB takılı durum‐
dayken yemek kita‐
bı
Temizlik
Ekran

Ön ısıtma

Cool down

Bedienungsanleitung

99 adede kadar pişirme profilini yönetmek için yemek kitabı tu‐
şu
Bkz. sayfa 31
İçe aktarma/dışa aktarma fonksiyonları için kullanılan tuş
Bkz. sayfa 51
Pişirme bölmesi temizliği için kullanılan temizlik profillerinin tu‐
şu
Bkz. sayfa 39
Aşağıdakilerin göstergesi:
■ Güncel pişirme bölmesi sıcaklığı veya çekirdek sıcaklığı
■ Ön ısıtma sıcaklığı veya Cool down sıcaklığı
■ Pişirme işlemi sırasında güncel pişirme süresi
■ Yemek kitabındaki pişirme profilleri için program alanları
■ Temizlik profilleri
■ Ayarlar
■ İçe aktarma/dışa aktarma fonksiyonları
■ Hata kodları
Pişirme bölmesinin manüel ön ısıtması için kullanılan tuş
■ 'Ön ısıtma' mantıklı ise gösterge yanıp söner
■ 'Ön ısıtma' uygulanıyorsa gösterge yanar
Bkz. sayfa 24
Pişirme bölmesinin hızlı bir şekilde soğutulması için kullanılan
tuş
■ 'Cool down' işlemi mantıklı ise gösterge yanıp söner
■ 'Cool down' işlemi uygulanıyorsa gösterge yanar
Bkz. sayfa 24
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3.8 C-Dial'ın fonksiyonları
C-Dial'ın çevrilmesi

Ayarların seçilmesi

C-Dial'a kısa süre‐
yle basma

■

C-Dial'ın basılı tu‐
tulması

'Ayarlar'a erişim
Bkz. sayfa 49

C-Dial yeşil

Yanar

Ayarların onaylanması
İşlemlerin başlatılması veya sonlandırılması
Bkz. sayfa 25
Bkz. sayfa 41
■

■
■
■

C-Dial sarı

Yanıp söner

Kullanıcıya yönelik işlem talebi

Yanar

■
■
■
■

C-Dial kırmızı

C-Dial mavi

Bedienungsanleitung

Cihaz kapısı kapalı ve cihaz çalışmaya haz‐
ır
İşlem sona erdi
'Yemek kitabındaki' program alanı boş
Cihaz kapısı açık
'Ön ısıtma' veya 'Cool down' işlemi uygula‐
nıyor
Temizlik işlemleri devam ediyor
'Yemek kitabındaki' program alanı boş

Yanıp söner
Yanar

Kullanıcı için dikkat talebi
Pişirme işlemi devam ediyor

Yanar
Yanıp söner

USB bellek takıldı ve 'Yemek kitabı' seçildi
Verileri aktarma işlemi gerçekleştiriliyor
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4 easyDial ile pişirme
Bu bölümün amacı
Sıcak hava buharlı fırınınızla yemek pişirmek için, ürününüze uygun bir pişirme profiline ihtiyacınız bu‐
lunmaktadır.
Tek adımlı bir pişirme profilini easyDial kullanıcı arayüzünün çalışma modları aracılığıyla hızlı bir şe‐
kilde girebilir ve hemen başlatabilirsiniz.
Çok adımlı bir pişirme profilini 'Yemek kitabı' üzerinden yeni oluşturmanız gerekir. 'Yemek kitabında'
zaten mevcut olan bir pişirme profilini hemen çağırabilir ve başlatabilirsiniz, ayrıca bkz. 'Yemek kitabıy‐
la çalışma' sayfa 31.
Bir pişirme işlemine başlamadan önce her zaman, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalış‐
maya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrenmeniz ve burada yer alan talimatlara uy‐
manız gerekir.
Bu bölümde, easyDial ile pişirmeyle ilgili önemli işlemler ve pişirme akışlarıyla ilgili adım adım kılavu‐
zları bulabilirsiniz.

4.1 Buharla pişirme profilinin girilmesi
Uygulama alanı
'Buhar' çalışma modu örneğin aşağıdaki pişirme yöntemleri için uygundur:
■
■

Pişirme
Suda pişirme

■
■

Buharda pişirme
Konserve yapma

■

Hafif haşlama

Sıcaklık aralığı
'Buhar' çalışma moduyla 30°C ile 130°C arasındaki bir sıcaklık aralığında çalışabilirsiniz.
Mevcut pişirme fonksiyonları
5 kademede fan hızı
Pişirme profilini girme
1.

'Buhar' çalışma modunu seçin.

2.

'Pişirme sıcaklığı' tuşunu seçin.

3.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme sıcaklığını
ayarlayın.

4.

'Pişirme süresi' tuşunu seçin.

5.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme süresini ayar‐
layın.

Bedienungsanleitung
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İstediğiniz 'Fan hızı' kademesini seçin.
Bkz. sayfa 13

6.

Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.
Diğer adımlar:
■ Talebe bağlı olarak bölmesini ön ısıtma veya soğutma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 24
■ Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Ön ısıtma ile pişirme akışı, bkz. sayfa 26
■ Cool down ile pişirme akışı, bkz. sayfa 28

Bedienungsanleitung
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4.2 Sıcak buharlı havayla pişirme profilinin girilmesi
Uygulama alanı
Sıcak buharlı hava, sıcak havayla buharın bir kombinasyonudur. 'Sıcak buharlı hava', sıcak hava bu‐
harlı fırının yiyeceklerin sıcak buharlı havayla pişirildiği bir çalışma modudur. 'Sıcak buharlı hava' çalış‐
ma modu örneğin aşağıdaki pişirme yöntemleri için uygundur:
■

Kızartma

■

Fırında pişirme

■

Ağır ateşte pişirme

Sıcaklık aralığı
'Sıcak buharlı hava' çalışma moduyla 30°C ile 250°C arasındaki bir sıcaklık aralığında çalışabilirsiniz.
Mevcut pişirme fonksiyonları
5 kademede fan hızı
5 kademede HumidityPro veya otomatik ayarlama
Pişirme profilini girme
1.

'Sıcak buharlı hava' çalışma modunu seçin.

2.

'Pişirme sıcaklığı' tuşunu seçin.

3.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme sıcaklığını
ayarlayın.

4.

'Pişirme süresi' tuşunu seçin.

5.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme süresini ayar‐
layın.

6.

İstediğiniz 'Fan hızı' kademesini seçin.
Bkz. sayfa 13

7.

İstediğiniz 'HumidityPro' kademesini seçin.
Bkz. sayfa 13

Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.
Diğer adımlar:
■ Talebe bağlı olarak bölmesini ön ısıtma veya soğutma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 24
■ Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Ön ısıtma ile pişirme akışı, bkz. sayfa 26
■ Cool down ile pişirme akışı, bkz. sayfa 28

Bedienungsanleitung
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4.3 Sıcak havayla pişirme profilinin girilmesi
Uygulama alanı
'Sıcak hava', sıcak hava buharlı fırının yiyeceklerin kuru sıcakla pişirildiği bir çalışma modudur. 'Sıcak
hava' çalışma modu örneğin aşağıdaki pişirme yöntemleri için uygundur:
■
■

Kızartma
Izgarada pişirme

■
■

Fırında pişirme
Kavurma

■

Fırında üstünü kızartma

Sıcaklık aralığı
'Sıcak hava' çalışma moduyla 30°C ile 250°C arasındaki bir sıcaklık aralığında çalışabilirsiniz.
Mevcut pişirme fonksiyonları
5 kademede fan hızı
5 kademede Crisp&Tasty
5 kademede BakePro
Pişirme profilini girme
1.

'Sıcak hava' çalışma modunu seçin.

2.

'Pişirme sıcaklığı' tuşunu seçin.

3.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme sıcaklığını
ayarlayın.

4.

'Pişirme süresi' tuşunu seçin.

5.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme süresini ayar‐
layın.

6.

İstediğiniz 'Fan hızı' kademesini seçin.
Bkz. sayfa 13

7.

İstediğiniz 'Crisp&Tasty' kademesini seçin.
Bkz. sayfa 13

8.

İstediğiniz 'BakePro' kademesini seçin.
Bkz. sayfa 13

Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.

Bedienungsanleitung
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Diğer adımlar:
■ Talebe bağlı olarak bölmesini ön ısıtma veya soğutma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 24
■ Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Ön ısıtma ile pişirme akışı, bkz. sayfa 26
■ Cool down ile pişirme akışı, bkz. sayfa 28

Bedienungsanleitung
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4.4 Rejenerasyon aracılığıyla pişirme profilini girme
Uygulama alanı
'Rejenerasyon', sıcak hava buharlı fırının, önceden pişirilen yemeklerin son pişirme aşmasından geçir‐
ildiği ve servise hazır hale getirildiği rejenerasyon fonksiyonudur. Rejenerasyon, neredeyse her türlü
yemek için uygundur. Bunun için yemekler tabaklara konur.
Sıcaklık aralığı
'Rejenerasyon' ile 120°C ile 160°C arasındaki bir sıcaklık aralığında çalışabilirsiniz.
Mevcut pişirme fonksiyonları
5 kademede fan hızı
Pişirme profilini girme
1.

'Rejenerasyon' adlı rejenerasyon fonksiyonunu se‐
çin.

2.

'Pişirme sıcaklığı' tuşunu seçin.

3.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme sıcaklığını
ayarlayın.

4.

'Pişirme süresi' tuşunu seçin.

5.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme süresini ayar‐
layın.

6.

İstediğiniz 'Fan hızı' kademesini seçin.
Bkz. sayfa 13

Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.
Diğer adımlar:
■ Talebe bağlı olarak bölmesini ön ısıtma veya soğutma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 24
■ Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Ön ısıtma ile pişirme akışı, bkz. sayfa 26
■ Cool down ile pişirme akışı, bkz. sayfa 28
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4.5 Çekirdek sıcaklık ölçümüyle pişirme profilinin girilmesi
Uygulama alanı
Çekirdek sıcaklık ölçümünde, pişirme sürecinin süresi, zaman yerine üründeki çekirdek sıcaklığı üzer‐
inden kontrol edilir. Tüm çalışma modlarıyla bağlantılı olarak kullanılabilir. Çekirdek sıcaklık sensörüyle
güvenli çalışma konusunu kullanım el kitabında bulabilirsiniz.
Çekirdek sıcaklık ölçümü, özellikle yavaş kızaran yiyeceklerin pişirilmesinde ve hassas pişirme uygula‐
malarında (orta, az, vs.) önerilir.
Sıcaklık aralığı
Çekirdek sıcaklık ölçümüyle 20°C ile 99°C arasındaki bir sıcaklık aralığında çalışabilirsiniz.
Mevcut pişirme fonksiyonları
Çalışma modu seçimine bağlı olarak ayrıca bkz. 'Mevcut pişirme fonksiyonları' sayfa 8.
Pişirme profilini girme
1.

İstediğiniz bir çalışma modunu seçin, örn. 'Sıcak
hava'.

2.

'Pişirme sıcaklığı' tuşunu seçin.

3.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme sıcaklığını
ayarlayın.

4.

'Çekirdek sıcaklığı' tuşunu seçin.

5.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz çekirdek sıcaklığını
ayarlayın.

6.

Kademeyi ayarlamak için istediğiniz pişirme fonk‐
siyonunun tuşunu seçin, örn. 'Fan hızı'.
Bkz. sayfa 13

Sonuç: Pişirme profili girilmiştir.
Diğer adımlar:
■ Çekirdek sıcaklık sensörüyle pişirme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabı
■ Talebe bağlı olarak bölmesini ön ısıtma veya soğutma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 24
■ Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Ön ısıtma ile pişirme akışı, bkz. sayfa 26
■ Cool down ile pişirme akışı, bkz. sayfa 28

Bedienungsanleitung
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4.6 Ön ısıtma veya Cool down'ın seçilmesi
Ön koşullar
■
■

Bir pişirme profilini yeni girdiniz veya 'Yemek kitabı'ndan çağırdınız.
Pişirme bölmesini pişirmeden önce ön ısıtma veya soğutma talebi size iletilir.

Ön ısıtmanın seçilmesi
Talepten sonra pişirme bölmesine ön ısıtma uygu‐
lamak için 'Ön ısıtma' tuşunu seçin.

1.

Sonuç: Pişirme bölmesi önceden ısıtılır.
Diğer adımlar:
■ Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Ön ısıtma ile pişirme akışı, bkz. sayfa 26
Cool down'ın seçilmesi
Talepten sonra pişirme bölmesini soğutmak için
'Cool down' tuşunu seçin.

1.

Sonuç: Pişirme bölmesi soğutulur.
Diğer adımlar:
■ Pişirme işlemini başlatma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Cool down ile pişirme akışı, bkz. sayfa 28

Bedienungsanleitung
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4.7 Pişirme işleminin başlatılması
Ön koşullar
■
■
■
■

Pişirme işlemine başlamadan önce, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalışmaya yöne‐
lik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrendiniz ve burada yer alan talimatlara uyuyorsunuz.
Yeni bir pişirme profili girdiniz.
Uygun talepten sonra pişirme bölmesine ön ısıtma uyguladınız veya pişirme bölmesini soğuttunuz.
C-Dial yeşil yanar.

Pişirme işleminin başlatılması
Pişirme işlemini başlatmak için C-Dial'a kısa süre‐
yle basın.

1.

Sonuç: Pişirme işlemi başlatılır ve C-Dial kırmızı
yanar.
Diğer adımlar:
■ Pişirme işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Pişirme verilerinin değiştirilmesi, izlenecek yöntem için bkz. sayfa 30
■ Pişirme profiliyle pişirme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Pişirme sırasında izle‐
meniz gereken yöntem' bölümü

4.8 Pişirme işleminin durdurulması
Ön koşullar
■
■

Pişirme işlemini başlattınız.
C-Dial kırmızı yanar.

Pişirme işleminin durdurulması
Pişirme işlemini durdurmak için C-Dial'a kısa süre‐
yle basın.

1.

Sonuç: Pişirme işlemi durdurulur ve C-Dial yeşil ya‐
nar.

Bedienungsanleitung
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4.9 Ön ısıtma ile pişirme akışı
Ön koşullar
■
■

Bir pişirme profili yeni girildi veya 'Yemek kitabı'ndan çağrıldı.
Pişirme bölmesi sıcaklığı, seçilen pişirme profili için çok düşük.

Pişirme akışı
1

Pişirme bölmesi sıcaklığı çok düşük
Cihaz, 'Ön ısıtma' göstergesinin yanıp sönmesiyle,
pişirme bölmesine manüel olarak ön ısıtma uygu‐
lanması gerektiğini bildirir. C-Dial yeşil yanar.

2

Ön ısıtma
Cihaz, 'Ön ısıtma' tuşu seçildikten sonra pişirme
bölmesini otomatik olarak pişirme profilinin ayarlan‐
an pişirme sıcaklığına kadar ısıtır. Ön ısıtma sıra‐
sında C-Dial sarı yanar.

3

Pişirme bölmesi sıcaklığı korunur
Pişirme bölmesi sıcaklığına ulaşıldığında C-Dial
yeşil yanıp söner. Pişirme bölmesi sıcaklığı koru‐
nur.

Yükleme talebi
Aynı anda yüklemeyle ilgili bir sinyal duyulur ve 'Ci‐
haz kapısı açık' talep göstergesi yanar.
4

Yükleme
Pişirme bölmesine yükleme yapılırken C-Dial sarı
yanar.

5

Başlatma
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra C-Dial yeşil yanar.
C-Dial'a basılarak pişirme işlemi başlatılır.

6

Pişirme
Pişirme işlemi başlar. Geri kalan pişirme süresi
veya ulaşılan çekirdek sıcaklığı görüntülenir. C-Dial
kırmızı yanar.
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7

Pişirme işleminin sonuna ulaşıldı
Pişirme işleminin sonuna ulaşıldığında C-Dial yeşil
yanıp söner.

Çıkartma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.

Bedienungsanleitung
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4.10 Cool down ile pişirme akışı
Ön koşullar
■
■

Bir pişirme profili yeni girildi veya 'Yemek kitabı'ndan çağrıldı.
Pişirme bölmesi sıcaklığı, seçilen pişirme profili için çok yüksek.

Pişirme akışı
1

Pişirme bölmesi sıcaklığı çok yüksek
Cihaz, 'Cool down' göstergesinin yanıp sönmesiyle,
pişirme bölmesinin manüel olarak soğutulması ger‐
ektiğini bildirir. C-Dial yeşil yanar.

Cihaz kapısını açma talebi
Soğutmayı hızlandırmak için aynı anda 'Cihaz kapı‐
sını aç' talep göstergesi yanar.
2

Soğutma talebi
Cihaz kapısı açıldıktan sonra 'Cool down' gösterge‐
si yanıp sönmeye devam eder. C-Dial sarı yanar.

3

Soğutma
Cihaz, 'Cool down'ın seçilmesiyle, fan çalışırken pi‐
şirme bölmesi, pişirme profilinin ayarlanan pişirme
sıcaklığına kadar otomatik olarak soğutulur. Soğut‐
ma sırasında C-Dial sarı yanar.

4

Pişirme bölmesi sıcaklığına ulaşıldı
Pişirme bölmesi sıcaklığına ulaşıldığında fan durur.
C-Dial yeşil yanıp söner.

Yükleme
Pişirme bölmesinde yükleme yapılırken 'Cihaz ka‐
pısını kapat' talep göstergesi yanar.
5

Başlatma
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra C-Dial yeşil yanar.
C-Dial'a basılarak pişirme işlemi başlatılır.

6

Pişirme
Pişirme işlemi başlar. Geri kalan pişirme süresi
veya ulaşılan çekirdek sıcaklığı görüntülenir. C-Dial
kırmızı yanar.
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7

Pişirme işleminin sonuna ulaşıldı
Pişirme işleminin sonuna ulaşıldığında C-Dial yeşil
yanıp söner.

Çıkartma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
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4.11 Verilerin pişirme işlemi sırasında değiştirilmesi
Ön koşullar
■

Pişirme işlemini başlattınız.

Verilerin pişirme işlemi sırasında değiştirilmesi
1.

Pişirme sıcaklığını değiştirmek için 'Pişirme sıca‐
klığı' tuşunu seçin.

2.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme sıcaklığını
ayarlayın.

3.

Pişirme süresini değiştirmek için 'Pişirme süresi' tu‐
şunu seçin.

4.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme süresini ayar‐
layın.

5.

Pişirme fonksiyonunun kademesini değiştirmek için
istediğiniz pişirme fonksiyonunun tuşunu seçin, örn.
'Fan hızı'.

Sonuç: Değişiklikler yaklaşık 5 saniye sonra pi‐
şirme işlemine kabul edilir.

4.12 Pişirme işlemi sırasında manüel buhar ekleme
Ön koşullar
■
■

Bir pişirme profilini 'Sıcak hava' çalışma moduyla yeni girdiniz veya 'Yemek kitabı'ndan çağırdınız.
Pişirme işlemini başlattınız.

Pişirme işlemi sırasında manüel buhar ekleme
'Manüel buhar ekleme' tuşuna, ne kadar süre buhar
eklenmesi gerekiyorsa o kadar basılı tutun.

1.

Sonuç: Yemeğe buhar eklenecektir.
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5 Yemek kitabıyla çalışma
Bu bölümün amacı
'Yemek kitabı' aracılığıyla easyDial'dan mevcut bir pişirme profilini çağırabilir ve hemen başlatabilirsi‐
niz.
Bir pişirme işlemine başlamadan önce her zaman, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalış‐
maya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrenmeniz ve burada yer alan talimatlara uy‐
manız gerekir.
Çok adımlı bir pişirme profilini sadece 'Yemek kitabı'na girebilir ve kaydedebilirsiniz. 'Yemek kitabı'na
kaydedilen bir pişirme profili değiştirilemez, aksi takdirde silinmesi ve yeniden girilmesi gerekebilir.
Denenip onaylanmış bir 'Yemek kitabı'nı başka bir Convotherm sıcak hava buharlı fırın için kullanmak
istiyorsanız, bu yemek kitabını USB bağlantısı üzerinden yemek kitabının içe/dışa aktarma fonksiyon‐
larıyla dışa ve içe aktarabilirsiniz.
Bu bölümde, 'Yemek kitabı' ile gerçekleştirilen önemli işlemler ve pişirme akışlarıyla ilgili adım adım
kılavuzları bulabilirsiniz.

5.1 Pişirme profilinin yemek kitabından çağrılması
Yemek kitabı fonksiyonları
Pişirme profilleri için P1 ile P99 arasındaki program alanı
Bir pişirme adımı içeren pişirme profili
Çok adımlı bir pişirme profilinin 3 numaralı pişirme adımı, maks. 9 pişirme adımı
mümkündür
Ön koşullar
■

Pişirme profili 'Yemek kitabı'na kaydedildi.

Pişirme profilinin yemek kitabından çağrılması
1.

'Yemek kitabı' tuşunu seçin.

2.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme profilinin pro‐
gram alanını seçin.
C-Dial yeşil = Program alanı dolu

Sonuç: Pişirme profili, pişirme adımının verileriyle
birlikte görüntülenir.
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Diğer adımlar:
■ Talebe bağlı olarak bölmesini ön ısıtma veya soğutma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 24
■ Pişirme profilinin yemek kitabından başlatılması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 33
■ Pişirme profilinin yemek kitabından silinmesi, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 36
■ Yemek kitabından çıkma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 37
■ Çok adımlı bir pişirme profilinin pişirme akışı, bkz. sayfa 38
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5.2 Pişirme profilinin yemek kitabından başlatılması
Ön koşullar
■

■
■
■

Bir pişirme profilini başlatmadan önce, kullanım el kitabındaki cihazla güvenli şekilde çalışmaya yö‐
nelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrendiniz ve burada yer alan talimatlara uyuyorsu‐
nuz.
'Yemek kitabı'ndan bir pişirme profili çağırdınız.
Bir talepten sonra pişirme bölmesine ön ısıtma uyguladınız veya pişirme bölmesini soğuttunuz.
C-Dial yeşil yanar.

Pişirme profilinin yemek kitabından başlatılması
Pişirme işlemini başlatmak için C-Dial'a kısa süre‐
yle basın.

1.

Sonuç: Pişirme profili hemen başlatılır ve C-Dial
kırmızı yanar.
Diğer adımlar:
■ Pişirme işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 25
■ Pişirme profiliyle pişirme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Pişirme sırasında izle‐
meniz gereken yöntem' bölümü.
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5.3 Yemek kitabında tek adımlı bir pişirme profilini yeni oluşturma
Yemek kitabında tek adımlı bir pişirme profilini yeni oluşturma
1.

'Yemek kitabı' tuşunu seçin.

2.

C-Dial'ı çevirerek pişirme profili için serbest bir pro‐
gram alanı seçin.
C-Dial sarı = Program alanı boş
C-Dial yeşil = Program alanı dolu

3.

Pişirme profilinin verilerini girin.

4.

Verileri 'Yemek kitabı' tuşuyla kaydedin.

5.

Başka bir pişirme adımının girilmesini reddedin.
Veya şimdi başka bir pişirme adımı girmek istiyor‐
sanız, izlenecek yöntem için, bkz. 'Yemek kitabında
çok adımlı bir pişirme profili oluşturma' sayfa 35.

6.

İşlemi 'Yemek kitabı' tuşuyla onaylayın.

7.

Yemek kitabından çıkmak için 'Yemek kitabı' tuşu‐
nu seçin.

Sonuç: Pişirme profili oluşturuldu.
Diğer adımlar:
■ Yemek kitabında çok adımlı bir pişirme profili oluşturma, izlenecek yöntem için bkz. sayfa 35
■ Pişirme profilinin yemek kitabından çağrılması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 31
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5.4 Yemek kitabında çok adımlı bir pişirme profili oluşturma
Ön koşullar
■
■

'Yemek kitabı'ndasınız ve bir program alanı seçtiniz.
Bir pişirme profilinin ilk pişirme adımını girdiniz ve kaydettiniz.

Yemek kitabında çok adımlı bir pişirme profili oluşturma
1.

Pişirme profilinin 2. pişirme adımı için verileri girin.

2.

2. pişirme adımının verilerini. 'Yemek kitabı' tuşuyla
kaydedin.

3.

Başka bir pişirme adımının girilmesini reddedin.
Veya burada diğer bir pişirme adımının verilerini
girin.

4.

İşlemi 'Yemek kitabı' tuşuyla onaylayın.

5.

Yemek kitabından çıkmak için 'Yemek kitabı' tuşu‐
nu seçin.

Sonuç: Pişirme profili oluşturuldu.
Diğer adımlar:
■ Pişirme profilinin yemek kitabından çağrılması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 31
■ Çok adımlı bir pişirme profilinin pişirme akışı, bkz. sayfa 38
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5.5 Pişirme profilinin yemek kitabından silinmesi
Yemek kitabı fonksiyonları
Pişirme profilleri için P1 ile P99 arasındaki program alanı
Pişirme profilini silme
Ön koşullar
■

Pişirme profili 'Yemek kitabı'na kaydedildi.

Pişirme profilinin yemek kitabından silinmesi
1.

'Yemek kitabı' tuşunu seçin.

2.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz pişirme profilinin pro‐
gram alanını seçin.
C-Dial yeşil = Program alanı dolu

3.

'Yemek kitabı' tuşunu, ekranda 'del' ifadesi görüntü‐
lenene kadar basılı tutun.

4.

İşlemi 'Yemek kitabı' tuşuyla hemen onaylayın.

Sonuç: Pişirme profili verilerle birlikte program ala‐
nından silindi. C-Dial sarı yanar.
Diğer adımlar:
■ Yemek kitabından çıkma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 37
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5.6 Yemek kitabından çıkma
Ön koşullar
■

'Yemek kitabı'nda bir pişirme profilinin program alanı seçildi.

Yemek kitabından çıkma
'Yemek kitabı' tuşunu seçin.

1.

Sonuç: 'Yemek kitabı'ndan çıkılır.
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5.7 Çok adımlı bir pişirme profilinin pişirme akışı
Ön koşullar
■
■
■

'Yemek kitabı'ndan çok adımlı bir pişirme profili çağrıldı.
Bir talepten sonra pişirme bölmesine ön ısıtma uygulandı veya pişirme bölmesi soğuruldu.
Pişirme bölmesine yükleme yapıldı.

Pişirme akışı
1

Başlatma
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra C-Dial yeşil yanar.
C-Dial'a basılarak pişirme işlemi başlatılır.

2

Pişirme Pişirme adımı 1
Pişirme işlemi, Pişirme adımı 1 ile başlar. Geri ka‐
lan toplam pişirme süresi veya ulaşılan çekirdek sı‐
caklığı, tüm pişirme adımlarında güncel pişirme
adımıyla değişimli olarak görüntülenir. C-Dial kırmı‐
zı yanar.

3

Pişirme Pişirme adımı 2
Pişirme işlemi, Pişirme adımı 2 ile devam eder.
C-Dial kırmızı yanar.

4

Pişirme Pişirme adımı 3
Pişirme işlemi, Pişirme adımı 3 ile devam eder.
C-Dial kırmızı yanar.

5

Pişirme işleminin sonuna ulaşıldı
Pişirme işleminin sonuna ulaşıldığında C-Dial yeşil
yanıp söner.

Çıkartma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
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6 easyDial ile temizlik
Bu bölümün amacı
Pişirme bölmesi temizliği için 'Temizlik' sayfası aracılığıyla çeşitli temizlik profilleri kullanıma sunulmak‐
tadır.
Bir temizlik işlemine başlamadan önce her zaman, kullanım el kitabındaki temizlik sırasında güvenli
şekilde çalışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrenmeniz ve burada yer alan tali‐
matlara uymanız gerekir.
Bu bölümde, easyDial ile temizlikle ilgili önemli işlemler ve temizleme akışlarıyla ilgili adım adım kıla‐
vuzları bulabilirsiniz.

6.1 Temizlik profilinin çağrılması
Mevcut temizlik profilleri
Temizlik yardımcısı temizlik profili, Yarı otomatik pişirme bölmesi temizliği
Suyla yıkama temizlik profili
ConvoClean temizlik profilleri
Hafif kirlenme için temizleme kademesi 1
Orta kirlenme için temizleme kademesi 2
Yoğun kirlenme için temizleme kademesi 3
Çok yoğun kirlenme için Temizleme kademesi 4
Hafif kirlenme için temizleme kademesi 1; Buharlı dezenfeksiyon ve Kurutma ile
Orta kirlenme için temizleme kademesi 2; Buharlı dezenfeksiyon ve Kurutma ile
Yoğun kirlenme için temizleme kademesi 3; Buharlı dezenfeksiyon ve Kurutma ile
Çok yoğun kirlenme için temizleme kademesi 4; Buharlı dezenfeksiyon ve Kurutma
ile
Temizlik profilinin çağrılması
1.

'Temizlik' tuşunu seçin.

2.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz temizlik profilini seçin.

Sonuç: Temizleme süresiyle birlikte temizlik profili
görüntülenir.
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Diğer adımlar:
■ Temizlik profilinin başlatılması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 41
■ Temizlikten çıkma, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 42
■ Yarı otomatik pişirme bölmesi temizliğinin akışı, bkz. sayfa 43
■ Temizlik maddesi olmadan pişirme bölmesi temizliği akışı, bkz. sayfa 45
■ ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin akışı, bkz. sayfa 46
■ Tekli dozajlı ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin akışı, bkz. sayfa 47
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6.2 Temizlik işleminin başlatılması
Ön koşullar
■

■
■

Bir temizlik profilini başlatmadan önce, kullanım el kitabındaki temizlik sırasında güvenli şekilde çal‐
ışmaya yönelik listelenen kuralları ve tehlike uyarılarını öğrendiniz ve burada yer alan talimatlara
uyuyorsunuz.
İstediğiniz bir temizlik profilini çağırdınız.
C-Dial yeşil yanar.

Temizlik işleminin başlatılması
Temizlik işlemini başlatmak için C-Dial'a kısa süre‐
yle basın.

1.

Sonuç: Temizlik profili hemen başlatılır ve C-Dial
sarı yanar.
Diğer adımlar:
■ Temizlik işleminin durdurulması, izlenecek yöntem için, bkz. sayfa 41
■ Temizlik profiliyle temizleme, izlenecek yöntem için, bkz. kullanım el kitabındaki 'Temizlik sırasında
izlemeniz gereken yöntem' bölümü

6.3 Temizlik işleminin durdurulması
Ön koşullar
■
■
■

Bir temizlik profili çağırdınız.
Temizlik profilini başlattınız.
C-Dial sarı yanar.

Temizlik işleminin durdurulması
Temizlik işlemini durdurmak için C-Dial'a basın.

1.

Sonuç: Temizlik işlemi durdurulur (sadece henüz
temizlik maddesi eklenmediyse mümkündür). C-Di‐
al yeşil yanar.
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6.4 Temizlikten çıkma
Ön koşullar
■

Bir temizlik profili seçtiniz.

Temizlikten çıkma
'Temizlik' tuşunu seçin.

1.

Sonuç: 'Temizlik'ten çıkılır.
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6.5 Yarı otomatik pişirme bölmesi temizliğinin akışı
Ön koşullar
■
■
■

Pişirme bölmesi kapısı kapalı.
Yarı otomatik pişirme bölmesi temizliğinin temizlik profili seçildi.
Temizlik profili başlatılmıştır.

Temizleme akışı
1

Yiyeceklerin çıkartılması
Temizlik işleminden önce yarı otomatik pişirme böl‐
mesi temizliği başlar, tüm yiyeceklerin pişirme böl‐
mesinden çıkartılması gerekir. C-Dial yeşil yanar.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
2

Yiyecekler çıkartıldı
Tüm yiyeceklerin çıkartılıp çıkartılmadığı kontrol
edilirken, 'Cihaz kapısını kapat' talep göstergesi ya‐
nar. C-Dial sarı yanar.

3

1. Temizlik bölümü
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, hemen temizlik
işleminin 1. temizlik bölümü (yumuşatma aşaması)
başlar. Temizleme süresi gösterilir. C-Dial sarı ya‐
nar.

4

Temizlik maddesi püskürtme talebi
1. temizlik bölümü tamamlandıysa, bir sinyal duyu‐
lur ve 'Cihaz kapısını aç' ve 'Temizlik maddesi püs‐
kürt' talep göstergeleri yanar.
Temizlik maddesi püskürt
Temizlik maddesi püskürtülürken, 'Cihaz kapısını
kapat' ve 'Temizlik maddesi püskürt' talep göster‐
geleri yanar. C-Dial sarı yanar.

5

6

2. Temizlik bölümü
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, 2. temizlik bölümü
(temizleme aşaması) başlar. Kalan temizleme süre‐
si görüntülenir. C-Dial sarı yanar.
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7

8

Suyla yıkama talebi
2. temizlik bölümü tamamlandığında bir sinyal
duyulur ve 'Cihaz kapısını aç' ve 'Suyla yıka' talep
göstergeleri yanar.
Suyla yıka
Suyla yıkama sırasında, 'Cihaz kapısını kapat' ve
'Suyla yıka' talep göstergeleri yanar. C-Dial sarı ya‐
nar.

9

3. Temizlik bölümü
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, 3. temizlik bölümü
başlar. Kalan temizleme süresi görüntülenir. C-Dial
sarı yanar.

10

Temizlik sonuna ulaşıldı
Temizlik sonuna ulaşıldığında C-Dial yeşil yanıp
söner.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.

Bedienungsanleitung

44

6 easyDial ile temizlik

6.6 Temizlik maddesi olmadan pişirme bölmesi temizliği akışı
Ön koşullar
■
■
■

Cihaz kapısı kapalı.
Pişirme bölmesi temizliğinin temizlik profili temizlik maddesi olmadan seçildi.
Temizlik profili başlatılmıştır.

Temizleme akışı
1

Yiyeceklerin çıkartılması
Temizlik işleminden önce temizlik maddesi olma‐
dan pişirme bölmesi temizliği başlar, tüm yiyece‐
klerin pişirme bölmesinden çıkartılması gerekir. CDial yeşil yanar.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
2

Yiyecekler çıkartıldı
Tüm yiyeceklerin çıkartılıp çıkartılmadığı kontrol
edilirken, 'Cihaz kapısını kapat' talep göstergesi ya‐
nar. C-Dial sarı yanar.

3

Temizlik
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, hemen temizlik
maddesi olmadan pişirme bölmesi temizliği işlemi
başlar. Kalan temizleme süresi görüntülenir. C-Dial
sarı yanar.

4

Temizlik sonuna ulaşıldı
Temizlik sonuna ulaşıldığında C-Dial yeşil yanıp
söner.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
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6.7 ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin akışı
Ön koşullar
■
■
■

Cihaz kapısı kapalı.
ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin bir temizlik profili seçildi.
Temizlik profili başlatılmıştır.

Temizleme akışı
1

Yiyeceklerin çıkartılması
ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temi‐
zliğinin temizlik işlemi başlamadan önce tüm yiye‐
ceklerin pişirme bölmesinden çıkartılması gerekir.
C-Dial yeşil yanar.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
2

Yiyecekler çıkartıldı
Tüm yiyeceklerin çıkartılıp çıkartılmadığı kontrol
edilirken, 'Cihaz kapısını kapat' talep göstergesi ya‐
nar. C-Dial sarı yanar.

3

Temizlik
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, hemen Convo‐
Clean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin te‐
mizlik işlemi başlar. Kalan temizleme süresi görün‐
tülenir. C-Dial sarı yanar.

4

Temizlik sonuna ulaşıldı
Temizlik sonuna ulaşıldığında C-Dial yeşil yanıp
söner.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
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6.8 ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin tekli dozajlı akışı
Ön koşullar
■
■
■

Cihaz kapısı kapalı.
ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin bir temizlik profili seçildi.
Temizlik profili başlatılmıştır.

Temizleme akışı
1

Yiyeceklerin çıkartılması
Tekli dozajlı ConvoClean tam otomatik pişirme böl‐
mesi temizliğinin temizlik işlemi başlamadan önce
tüm yiyeceklerin pişirme bölmesinden çıkartılması
gerekir. C-Dial yeşil yanar.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
2

Yiyecekler çıkartıldı
Tüm yiyeceklerin çıkartılıp çıkartılmadığı kontrol
edilirken, 'Cihaz kapısını kapat' talep göstergesi ya‐
nar. C-Dial sarı yanar.

3

1. Temizlik bölümü
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, hemen tekli do‐
zajlı ConvoClean tam otomatik pişirme bölmesi te‐
mizliğinin 1. temizlik bölümü (yumuşatma aşaması)
başlatılır. Kalan temizleme süresi görüntülenir.
C-Dial sarı yanar.

4

Temizlik maddesi doldurma talebi
1. temizlik bölümü tamamlandıysa, bir sinyal duyu‐
lur ve 'Cihaz kapısını aç' ve 'Temizlik maddesi ek‐
sik' talep göstergeleri yanar.
Temizlik maddesinin doldurulması
Temizlik maddesi doldurulurken, 'Cihaz kapısını ka‐
pat' ve 'Temizlik maddesi eksik' talep göstergeleri
yanar. İhtiyaç duyulan şişe sayısı görüntülenir.
C-Dial sarı yanar.

5

6

2. Temizlik bölümü
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, tekli dozajlı Con‐
voClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin
2. temizlik bölümü (temizleme aşaması) başlatılır.
Kalan temizleme süresi görüntülenir. C-Dial sarı
yanar.
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7

8

Parlatıcı doldurma talebi
2. temizlik bölümü tamamlandıysa, bir sinyal duyu‐
lur ve 'Cihaz kapısını aç' ve 'Parlatıcı eksik' talep
göstergeleri yanar.
Parlatıcının doldurulması
Parlatıcı doldurulurken, 'Cihaz kapısını kapat' ve
'Parlatıcı eksik ' talep göstergeleri yanar. İhtiyaç
duyulan şişe sayısı görüntülenir. C-Dial sarı yanar.

9

3. Temizlik bölümü
Cihaz kapısı kapatıldıktan sonra, tekli dozajlı Con‐
voClean tam otomatik pişirme bölmesi temizliğinin
3. temizlik bölümü (parlatıcı aşaması) başlar. Kalan
temizleme süresi görüntülenir. C-Dial sarı yanar.

10

Temizlik sonuna ulaşıldı
Temizlik sonuna ulaşıldığında C-Dial yeşil yanıp
söner.

Cihaz kapısını açma talebi
Aynı anda bir sinyal duyulur ve 'Cihaz kapısını aç'
talep göstergesi yanar.
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7 easyDial'da ayarların yapılması
Bu bölümün amacı
'Ayarlar' aracılığıyla sıcak hava buharlı fırınınızın cihaz ayarlarını yapabilirsiniz. Bu bölümde, 'Ayarlar'
ile gerçekleştirilen önemli işlemlerle ilgili bir adım adım kılavuz bulabilirsiniz.

7.1 Tarih, saat ve sıcaklık göstergesinin ayarlanması
Tarih, saat, sıcaklık göstergesi ve ses şiddetinin ayarlanması
1.

C-Dial'ı, ekranda 'AdJ' ve gün için 'd' ifadesi görün‐
tülenene kadar basılı tutun.

2.

C-Dial'ı çevirerek günü seçin.

3.

Ayı ayarlamak için C-Dial'a kısa süreyle basın.

4.

C-Dial'ı çevirerek ayı seçin.

5.

Yılı ayarlamak için C-Dial'a kısa süreyle basın.

6.

C-Dial'ı çevirerek yılı seçin.

7.

Saati ayarlamak için C-Dial'a kısa süreyle basın.

8.

C-Dial'ı çevirerek saati seçin.

9.

Dakikayı ayarlamak için C-Dial'a kısa süreyle ba‐
sın.

10

C-Dial'ı çevirerek dakikayı seçin.

11.

Sıcaklık göstergesini ayarlamak için C-Dial'a kısa
süreyle basın.

12.

C-Dial'ı çevirerek istediğiniz sıcaklık göstergesini
seçin.

13.

Sinyalin ses şiddetini ayarlamak için C-Dial'a kısa
süreyle basın.

14.

C-Dial'ı çevirerek 5 ile 100 arasında istediğiniz ses
şiddeti değerini seçin.
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7 easyDial'da ayarların yapılması
'Ayarlar'dan çıkmak için C-Dial'a kısa süreyle ba‐
sın.

15.

Sonuç: 'Ayarlar' kaydedilir.
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8 Verilerin içe/dışa aktarılması
Bu bölümün amacı
İçe aktarma/dışa aktarma fonksiyonları aracılığıyla sıcak hava buharlı fırınınızın cihaz ayarlarını yapa‐
bilirsiniz. Verileri içe aktarmak veya dışa aktarmak için sıcak hava buharlı fırınınızın USB bağlantısına
ihtiyacınız olacaktır. Bu bağlantı, easyDial kontrol panelinin üzerinde yer alır.
Bu bölümde, içe aktarma veya dışa aktarmada gerçekleştirilen önemli işlemler ve akışlarla ilgili adım
adım kılavuzları bulabilirsiniz.

8.1 İçe aktarma-dışa aktarma fonksiyonlarının çağrılması ve başlatılması
İçe ve dışa aktarma fonksiyonları
HACCP verilerinin dışa aktarılması
Bir yemek kitabının içe aktarılması
Bir yemek kitabının dışa aktarılması
Tekli dozajla temizlik için bir temizlik profilinin içe aktarılması
Bidonlarla temizlik için bir temizlik profilinin içe aktarılması
Bir yazılım güncellemesinin yapılması

Ön koşullar
■
■
■
■

İstediğiniz yemek kitabının dosya adını "B0STEPS.DB" olarak değiştirmeniz gerekir.
USB bellek takıldı.
'USB bellek takıldı' talep göstergesi yanar.
C-Dial mavi yanıyor.
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8 Verilerin içe/dışa aktarılması
İçe aktarma-dışa aktarma fonksiyonlarının çağrılması ve başlatılması
1.

'Yemek kitabı' tuşunu seçin.

2.

C-Dial'ı çevirerek içe aktarma veya dışa aktarma
fonksiyonlarından birini seçin, örn. 'Pro In'.

3.

C-Dial'a basarak, seçilen içe aktarma veya dışa ak‐
tarma fonksiyonunu başaltın, örn. 'Pro In'.

8.2 İçe aktarma-dışa aktarma fonksiyonlarından çıkış
Ön koşullar
■
■
■

USB bellek takıldı.
İçe aktarma-dışa aktarma fonksiyonları çağrıldı.
C-Dial mavi yanıyor.

İçe aktarma-dışa aktarma fonksiyonlarından çıkış
İçe veya dışa aktarma fonksiyonundan çıkmak için
'Yemek kitabı' tuşunu seçin.

1.

Sonuç: Şimdi USB belleği çıkartabilirsiniz. C-Dial
yeşil yanar.
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8.3 HACCP verilerini dışa aktarma işleminin akışı
Ön koşullar
■
■

USB bellek takıldı.
Fonksiyon çağrıldı ve başlatıldı.

Dışa aktarma işleminin akışı
1

HACCP verileri dışa aktarılır
Cihaz, HACCP verilerini USB belleğe aktarma işle‐
mini başlatır. C-Dial mavi yanıp söner.

Aynı anda 'USB bellek takıldı' talep göstergesi ya‐
nıp söner.
2

Veri aktarımı tamamlandı
C-Dial yanıp sönmeye son verdiğinde ve sürekli
mavi yandığında veri aktarımı tamamlanmıştır.

Aynı anda, 'USB bellek takıldı' talep göstergesi de
yanıp sönmeye son verir ve tekrar sürekli olarak
yanar.
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8.4 Bir yemek kitabını içe veya dışa aktarma işleminin akışı
Ön koşullar
■
■

USB bellek takıldı.
İçe aktarma veya dışa aktarma fonksiyonu çağrıldı ve başlatıldı.

İçe aktarma veya dışa aktarma işleminin akışı
1

Yemek kitabının verileri içe veya dışa aktarılır
Cihaz, verileri içe veya dışa aktarma işlemine baş‐
lar. C-Dial mavi yanıp söner.

Aynı anda 'USB bellek takıldı' talep göstergesi ya‐
nıp söner.
2

Veri aktarımı tamamlandı
C-Dial yanıp sönmeye son verdiğinde ve sürekli
mavi yandığında veri aktarımı tamamlanmıştır.

Aynı anda, 'USB bellek takıldı' talep göstergesi de
yanıp sönmeye son verir ve tekrar sürekli olarak
yanar.
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8.5 Bir temizlik profilini içe aktarma işleminin akışı
Ön koşullar
■
■

USB bellek takıldı.
İçe aktarma fonksiyonu çağrıldı ve başlatıldı.

İçe aktarma işleminin akışı
1

Temizlik profilinin verileri içe aktarılır
Cihaz, seçilen temizlik profilinin verilerini içe aktar‐
ma işlemine başlar. C-Dial mavi yanıp söner.

Aynı anda 'USB bellek takıldı' talep göstergesi ya‐
nıp söner.
2

Veri aktarımı tamamlandı
C-Dial yanıp sönmeye son verdiğinde ve sürekli
mavi yandığında veri aktarımı tamamlanmıştır.

Aynı anda, 'USB bellek takıldı' talep göstergesi de
yanıp sönmeye son verir ve tekrar sürekli olarak
yanar.
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8.6 Bir yazılım güncellemesini içe aktarma işleminin akışı
Ön koşullar
■
■

USB bellek takıldı.
Güncelleme fonksiyonu çağrıldı ve başlatıldı.

Bir yazılım güncelleme işleminin akışı
1

Yazılım güncellemesi gerçekleştirilir
Cihaz, yazılım güncelleme işlemini başlatır ve veri‐
leri USB bellekten içe aktarır. İçe aktarma işleminin
ilerleyişi görüntülenir. C-Dial mavi yanıp söner.

Aynı anda 'USB bellek takıldı' talep göstergesi ya‐
nıp söner.
2

Veri aktarımı tamamlandı
C-Dial yanıp sönmeye son verdiğinde ve sürekli
mavi yandığında veri aktarımı tamamlanmıştır.

Aynı anda, 'USB bellek takıldı' talep göstergesi de
yanıp sönmeye son verir ve tekrar sürekli olarak
yanar.
3

easyDial yeniden başlatılır
Cihaz, kendi kendine easyDial'ı yeniden başlatır.
Tüm talep göstergeleri ve C-Dial silinir.

4

Yazılım güncellemesi tamamlandı
Cihaz, artık verileri içe aktarma/dışa aktarma işle‐
mini uygulamaz ve çalışma modlarını görüntüle‐
meye başlar. 'USB bellek takıldı' talep göstergesi
yanar. C-Dial yeşil yanar.
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Sıcak hava buharlı fırın
Convotherm 4 easyDial
Serial no.
Item no.
Order no.
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