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 1عام

 1عام
الغرض من هذا الفصل
نقدم لك في هذا الفصل معلومات حول التعامل مع دليل الاستعمال هذا.

 1.1مكونات وثائق العملاء
أجزاء من وثائق العملاء
وثائق العملاء الخاصة بفرن البخار المشترك تتكون من:
■ كتيب التركيب
■ كتيب الاستخدام
■
دليل الاستعمال ) easyDialهذا الكتيب(
موضوعات دليل التركيب
دليل التركيب مخصص للموظفين المدربين والمتخصصين ،انظر 'اشتراطات في الموظفين' في دليل التركيب.
وهو يحتوي على الموضوعات التالية:
■ التركيب والأداء الوظيفي :يصف الأجزاء المهمة لتركيب فرن البخار المشترك
■ السلامة :تصف جميع الأخطار والإجراءات المناسبة لتجنبها عند أعمال التركيب
■ النقل :يحتوي على المعلومات الضرورية لنقل فرن البخار المشترك
■ النصب :يقدم قائمة ويصف خيارات نصب فرن البخار المشترك
■ التركيب :يصف جميع وصلات الإمداد الضرورية
■ التشغيل :يصف أول تشغيل لفرن البخار المشترك
■ إيقاف التشغيل :يصف الأنشطة الضرورية عند نهاية دورة حياة فرن البخار المشترك
■ المواصفات الفنية ،جداول التوصيل :تتضمن جميع المعلومات الفنية الضرورية لفرن البخار المشترك
■
قوائم الفحص :تتضمن قوائم مرجعية خاصة بتركيب وضمان فرن البخار المشترك
موضوعات كتيب الاستعمال
دليل التركيب مخصص للموظفين الأكفاء والموظفين المتخصصين المدربين ،انظر 'اشتراطات في الموظفين' في كتيب
الاستخدام.
وهو يحتوي على الموضوعات التالية:
■ التركيب والأداء الوظيفي :يصف الأجزاء المتعلقة باستعمال فرن البخار المشترك
■ السلامة :تصف جميع الأخطار والإجراءات المناسبة لتجنبها عند استعمال فرن البخار المشترك
■ الطهي :يصف القواعد ومسارات العمل وخطوات الاستخدام واستعمالات الجهاز عند الطهي
■ التنظيف :يصنع قائمة ويصف إجراءات التنظيف ومواد التنظيف ومسارات العمل وخطوات الاستخدام واستعمالات الجهاز
عند التنظيف
■
الصيانة :تتضمن إرشادات الضمان وجدول الصيانة ومعلومات عن الأعطال والأخطاء والتشغيل الاضطراري ومسارات
العمل وخطوات الاستعمال واستعمالات الجهاز عند الصيانة.
موضوعات دليل الاستعمال
دليل الاستخدام مخصص للموظفين الأكفاء والموظفين المتخصصين المدربين ،انظر 'اشتراطات في الموظفين' في كتيب
الاستخدام.
يحتوي دليل الاستخدام على الموضوعات التالية:
■ تركيبة سطح الاستخدام :تشرح سطح استخدام فرن البخار المشترك
■ استعمال البرمجيات :يتضمن إرشادات خاصة بإدخال واستدعاء بورفايلات الطهي ،وباستدعاء بروفايلات التنظيف لبدء
تشغيل عمليات الطهي والتنظيف؛ ويصف أوضاع الضبط واستيراد وتصدير البيانات
■
بروفايلات الطهي المختارة :تصنع قائمة ببروفايلات الطهي المجربة
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 1.2الأجزاء التي يجب بالضرورة قرائتها
معلومات السلامة في وثائق العملاء
معلومات السلامة الخاصة بفرن البخار المشترك غير متضمنة إلا في دليل التركيب وفي كتيب الاستخدام.
تجد في دليل التركيب معلومات السلامة الخاصة بالأنشطة الموصوفة عند النقل والنصب والتركيب والتشغيل وإيقاف
التشغيل.
تجد في دليل الاستعمال معلومات السلامة الخاصة بالأنشطة الموصوفة عند الطهي وعند التنظيف وعند أعمال الصيانة.
في دليل الاستعمال يجب قراءة الجزء المتعلق بمعلومات السلامة دائما ارتباطا بكتيب الاستعمال أو دليل التركيب .مع
الأنشطة التي تتجاوز مجرد استعمال البرمجيات يجب مراعاة معلومات السلامة المتضمنة في كتيب الاستخدام ودليل
التركيب.
الأجزاء التي يجب بالضرورة قرائتها من وثائق العملاء
محتوى دليل الاستعمال هذا يقتصر فقط على وصف كيفية التعامل مع سطح الاستخدام .التوجيهات تنتهي في كل مرة عند
بدء المهمة التي يجب معها مراعاة الإرشادات التحذيرية ،مثل الطهي أو التنظيف .الإرشاد لتنفيذ مثل هذه المهمة تجده في
دليل التركيب أو كتيب الاستخدام.
لضمان السلامة يجب على جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع فرن البخار المشترك ،قراءة وفهم الأجزاء التالية من وثائق
العملاء قبل بدء أي من الأعمال:
■ على حسب النشاط المطلوب القيام به فصل "لسلامتك" في دليل التركيب أو في دليل الاستعمال
■
الفصول التي تصف النشاط المطلوب القيام به ،في دليل التركيب أو في كتيب الاستعمال.
إذا لم تحرص على مراعاة معلومات السلامة الواردة في دليل التركيب وكتيب الاستعمال فإنك تعرض نفسك لخطر إصابات
قد تصل للموت وأضرار عينية.

دليل االستعمال
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 1.3حول دليل الاستعمال
الغرض
دليل الاستعمال هذا ينبغي أن يقدم نظرة شاملة حول برنامج  easyDialواستخدامه ،لجميع الأشخاص الذين يتعاملون مع
فرن البخار المشترك ويتيح لهم تطبيق المهام الأساسية باستخدام .easyDial
الفئات المستهدفة
اسم الفئة المستهدفة
الطباخ

المستخدم

الأنشطة
:يؤدي في الأساس أنشطة تنظيمية ،مثل
■ إدخال بيانات بروفايل الطهي
■ إدارة بروفايلات الطهي في كتاب الطهي
■ تطوير بروفايلات طهي جديدة
■ يقوم بإجراء أوضاع ضبط الأجهزة
■ استيراد أو تصدير البيانات
علاوة على ذلك هو يؤدي جميع أنشطة المستخدم إذا لزم الأمر.
:ينفذ الاستخدام الصحيح ،مثل
■ اختيار وبدء تشغيل بروفايل الطهي
■ اختيار وبدء تشغيل بروفايل النظيف

موضوعات دليل الاستعمال
الفصل/المقطع

الغرض

الفئة
المستهدفة

عام

يشرح التعامل مع كتيب الاستخدام هذا ووصلة كتيب الاستخدام

الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم

تصف المكونات ومفاتيح سطح الاستخدام

الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم

وظائف easyDial

■
■

مكونات easyDial
الطهي باستخدام easyDial

■
■

العمل مع كتاب الطهي
التنظيف باستخدام easyDial

يتضمن نظرة عامة على وظائف easyDial
يتضمن بروفايلات الطهي المختارة كأمثلة

يتضمن التوجيهات الخاصة باستخدام  easyDialعند الطهي
يتضمن وصفا لمسارات الطهي في easyDial

يتضمن التوجيهات الخاصة باستخدام كتاب الطهي وإعداد بروفايلات
الطهي
■
■

يتضمن التوجيهات الخاصة باستخدام  easyDialعند التنظيف
يتضمن وصفا لمسارات التنظيف في easyDial

الطباخ
المستخدم
المستخدم

إجراء أوضاع الضبط في
easyDial

يتضمن التوجيهات الخاصة بأوضاع الضبط في وظيفة

الطباخ

استيراد/تصدير البيانات

يتضمن الإرشادات الخاصة باستيراد أو تصدير البيانات

الطباخ

طريقة كتابة كسور الأرقام
بغرض التوحيد الدولي يتم دائما استخدام النقطة العشرية.

دليل االستعمال
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 2وظائف easyDial
الغرض من هذا الفصل
إن  easyDialهو سطح استخدام فرن البخار المشترك.
باستخدام  easyDialيمكنك بنفسك إعداد بروفايلات الطهي .وتجد لهذا الغرض جميع الوظائف على سطح واحد.
نقدم لك في هذا الفصل نظرة عامة على وظائف  easyDialومجموعة مختارة من بروفايلات الطهي المختارة.

 2.1نظرة عامة على وظائف easyDial
أوضاع تشغيل easyDial
باستخدام  easyDialيمكنك العمل مع أوضاع التشغيل التالية:
■ البخار
■ البخار المشترك
■ الهواء الساخن
■
التجديد
ارتباطا بوظائف الطهي )الوظائف الإضافية  (ACS+يمكنك تنفيذ مختلف إجراءات الطهي.
وظائف الطهي المتاحة
الجدول التالي يقدم لك نظرة عامة على أوضاع التشغيل ووظائف الطهي المتاحة لها )الوظائف الإضافية .(ACS+
"نعم" تعني أن وظيفة الطهي متاحة لوضع التشغيل هذا.
"لا" تعني أن وظيفة الطهي غير متاحة لوضع التشغيل هذا.
وظائف الطهي غير المتاحة ،لا يمكنك اختيارها عند إدخال بروفايلات الطهي.
المفتاح

وظيفة الطهي

وضع التشغيل
البخار

وضع تشغيل
البخار المشترك

وضع تشغيل
الهواء الساخن

وضع تشغيل
التجديد

سرعة المروحة

نعم

نعم

نعم

نعم

HumidityPro

لا

نعم

لا

لا

Crisp&Tasty

لا

لا

نعم

لا

BakePro

لا

لا

نعم

لا

بروفايلات الطهي وكتاب الطهي
بروفايل الطهي هو توليفة من برامترات الطهي ،مثل درجة حرارة الطهي ووقت الطهي .يمكنك إعداد بروفايلات الطهي
الخاصة بك وإدارتها في 'كتاب الطهي' لعدد يصل إلى  99بروفايل طهي .علاوة على ذلك تجد في 'كتاب الطهي'بروفايلات
طهي محددة سلفاً.
تنظيف حيز الطهي نظام easyDial
لتنظيف حيز الطهي يتوفر لك  10بروفايلات تنظيف:
■ بروفايل التنظيف للتنظيف نصف الأوتوماتيكي
■ بروفايل التنظيف الشطف بالماء
■
التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي  ConvoClean: 8بروفايلات تنظيف لدرجات مختلفة من الاتساخ شامل
أحيانا اختيار التعقيم بالبخار والتجفيف
أوضاع الضبط
تحت وظيفة أوضاع الضبط يمكنك ضبط الوقت والساعة ووحدة درجة الحرارة وشدة صوت نغمة الإشارة.
وظائف الاستيراد والتصدير
تحت وظائف الاستيراد أو التصدير يمكنك على سبيل المثال استيراد أو تصدير كتب الطهي وإجراء تحديث للبرنامج.

دليل االستعمال
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 2.2بروفايلات الطهي المختارة
بروفايلات الطهي المختلفة
ACS+

المنتج
15 min 170°C

باجيتTK ،

180°C

بطاطس مشوية

93°C

-

كريم كراميل  /رويال

35 min 80°C

-

-

شرائح سمك

12 min 210°

-

5

3 min

-

1

التخمير ،المطهيات

35°C

صدور دجاج ،محمر

235°C

-

-

1

72°C

-

جزر ،طازج

100°C

8 min

-

-

شرائح لحم الخنزير ،بانيه

200°C

9 min

-

دليل االستعمال
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 3مكونات easyDial

 3مكونات easyDial
الغرض من هذا الفصل
يتم استخدام فرن البخار المشترك من خلال الأزرار )المفاتيح( وباعث النبضات الدوار ) .Convotherm-Dial (C-Dialيمكن
اختيار جميع وظائف الجهاز مباشرة من خلال هذه المفاتيح وباستخدام  C-Dialمن خلال الشاشة.
نعرض لك في هذا الفصل مفتاح  ،easyDialونشرح لك وظائف المفاتيح والشاشات المتاحة وكذلك وظائف .C-Dial

 3.1نظرة عامة على مكونات easyDial
اختيار وضع التشغيل
انظر صفحة 11

إدخال وعرض درجة حرارة الطهي
انظر صفحة 11

إدخال وعرض وقت الطهي أو درجة الحرارة الداخلية
انظر صفحة 11

اختيار وظائف الطهي ) ACS+وظائف إضافية(
انظر صفحة 12

بيانات المطالبة
انظر صفحة 13
نطاق البرنامج
انظر صفحة 14

 ،C-Dialوحدة التحكم وبيان الحالة
انظر صفحة 15

دليل االستعمال

10
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 3.2مفاتيح أوضاع التشغيل
البخار

مفتاح إدخال بروفايل الطهي مع وضع التشغيل بالبخار
■ مؤشر البيان فوق المفتاح يضيء باللون الأحمر عندما يكون وضع
التشغيل مختارا

البخار المشترك

مفتاح إدخال بروفايل الطهي مع وضع التشغيل بالبخار المشترك

الهواء الساخن

مفتاح إدخال بروفايل الطهي مع وضع التشغيل بالهواء الساخن

التجديد حسب الطلب
à la Carte

مفتاح إدخال بروفايل الطهي مع وظيفة التجديد حسب الطلب
à la Carte

 3.3مفتاح ومؤشر بيان درجة حرارة الطهي
درجة حرارة الطهي

مفتاح إدخال درجة حرارة الطهي

شاشة العرض

إظهار درجة حرارة الطهي
■ مؤشر البيان يضيء مع درجة حرارة الطهي المضبوطة بالدرجة
المئوية °C
■ مؤشر البيان يومض طالما يمكن ضبط درجة حرارة الطهي
)حوالي  5ثوان(

 3.4مفاتيح ومؤشر بيان وقت الطهي ودرجة الحرارة الداخلية

دليل االستعمال

وقت الطهي

مفتاح إدخال وقت الطهي

شاشة العرض

مؤشر بيان وقت الطهي أو درجة الحرارة الداخلية
■ مؤشر البيان يضيء مع القيمة المضبوطة
■ مؤشر البيان يومض طالما يمكن ضبط وقت الطهي ودرجة
الحرارة الداخلية )حوالي  5ثوان(

درجة الحرارة الداخلية

مفتاح إدخال درجة الحرارة الداخلية
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 3مكونات easyDial

 3.5مفاتيح وظائف الطهي
مفتاح اختيار وظيفة الطهي لتنظيم سرعة التدفق في حيز الطهي
سرعة المروحة
في  5درجات
أقل سرعة تدفق
الدرجة 1
وضع الضبط الأولي
الدرجة 4
أقصى سرعة تدفق
الدرجة 5
مفتاح اختيار وظيفة الطهي لتنظيم الرطوبة في حيز الطهي في 5
HumidityPro
درجات
أقل رطوبة
الدرجة 1
أقصى رطوبة
الدرجة 5
مفتاح اختيار وظيفة الطهي لتنظيم إزالة رطوبة حيز الطهي في 5
Crisp&Tasty
درجات
أقل إزالة رطوبة
الدرجة 1
أقصى إزالة رطوبة
الدرجة 5
مفتاح لاختيار وظيفة تجهيز المخبوزات بالترطيب ووقت توقف
BakePro
للمروحة يتم تنظيمه أوتوماتيكيا على  5درجات
فقط للاختيار عند إدخال
بروفايل الطهي
أقل ترطيب
الدرجة 1
أقصى ترطيب
الدرجة 5
مفتاح لإدخال الرطوبة في شكل بخار أو رذاذ متطاير في حيز
التبخير اليدوي
فقط للاختيار أثناء مهمة الطهي الطهي
مؤشرات البيان لا تضيء

دليل االستعمال
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 3.6بيانات المطالبة
نقص مادة الشطف

البيان يخفق باللون الأحمر عندما يجب استكمال ملء مادة الشطف
)فقط مع التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي(

نقص مادة التنظيف

البيان يخفق باللون الأحمر عندما يجب استكمال ملء مادة التنظيف
)فقط مع التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي(

نقص الماء

البيان يخفق باللون الأحمر عندما يتوقف الإمداد بالماء

خطأ الجهاز

البيان يخفق باللون الأحمر عند وجود خطأ بالجهاز
تنفيذ المهمة ،إذا لزم الأمر اتصل بفني الخدمة

افتح باب الجهاز

يضيء البيان باللون الأصفر عندما ينبغي فتح باب الجهاز.

أغلق باب الجهاز

يضيء البيان باللون الأصفر عندما ينبغي غلق باب الجهاز.

رش مادة التنظيف

يضيء البيان باللون الصفر عندما ينبغي رش مادة التنظيف في حيز
الطهي
)فقط مع التنظيف نصف الأوتوماتيكي لحيز الطهي(
يضيء البيان باللون الأصفر عندما ينبغي شطف حيز الطهي بالماء
)فقط مع التنظيف نصف الأوتوماتيكي لحيز الطهي(

الشطف بالماء
تم إدخال فلاشة USB

■
■

دليل االستعمال

يضيء البيان باللون الأصفر عندما يتم التعرف على إدخال فلاشة
USB
البيان يخفق باللون الأصفر عندما يتم نقل البيانات
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 3.7نطاق البرنامج
كتاب الطهي
كتاب الطهي مع فلاشة
 USBمدخلة
التنظيف
شاشة العرض

إظهار:
■ درجة حرارة حيز الطهي الحالية أو درجة الحرارة الداخلية
■ درجة حرارة التسخين الأولي أو درجة حرارة وظيفة Cool down
■ وقت الطهي الحالي أثناء مهمة الطهي
■ أماكن البرنامج الخاصة ببروفايلات الطهي في كتاب الطهي
■ بروفايلات التنظيف
■ أوضاع الضبط
■ وظائف الاستيراد/والتصدير
■ أكواد الخطأ

التسخين الأولي

مفتاح التسخين الأولي اليدوي لحيز الطهي
■ مؤشر البيان يومض عندما يكون 'التسخين الأولي' مفيدا
■ مؤشر البيان يضيء عندما يتم تنفيذ 'التسخين الأولي'
انظر صفحة 23
مفتاح التبريد السريع لحيز الطهي
■ مؤشر البيان يومض عندما تكون وظيفة ' 'Cool downمفيدة
■ مؤشر البيان يضيء عندما يتم تنفيذ وظيفة ''Cool down
انظر صفحة 23

Cool down

دليل االستعمال

مفتاح كتاب الطهي الخاص بإدارة بروفايلات طهي يصل عددها إلى 99
بروفايل.
انظر صفحة 30
مفتاح لوظائف الاستيراد/التصدير
انظر صفحة 49
مفتاح بروفايلات التنظيف لتنظيف حيز الطهي
انظر صفحة 37
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 3.8وظائف C-Dial
تدوير باعث النبضات C-
Dial

اختيار أوضاع الضبط

اضغط باعث النبضات
 C-Dialلبرهة قصيرة

■ تأكيد أوضاع الضبط
■ بدء تشغيل وإنهاء العمليات
انظر صفحة 24
انظر صفحة 39

احتفظ بباعث النبضات
 C-Dialمضغوطا

الدخول إلى وظيفة 'أوضاع الضبط'
انظر صفحة 47

باعث النبضات C-Dial
أخضر

يضيء

■
■
■

يخفق
باعث النبضات C-Dial
أصفر

بيان المطالبة الخاص بالمستخدم

يضيء

■
■
■
■

باعث النبضات C-Dial
أحمر

باعث النبضات C-Dial
أزرق

دليل االستعمال

باب الجهاز مغلق والجهاز جاهز للعمل
تم إنهاء المهمة
مكان البرنامج في 'كتاب الطهي' خال

باب الجهاز مفتوح
يتم تنفيذ 'التسخين الأولي' أو وظيفة ''Cool down
عملية التنظيف جارية
مكان البرنامج في 'كتاب الطهي' خال

يخفق
يضيء

مطالبة بالحذر خاصة بالمستخدم
عملية الطهي جارية

يضيء
يخفق

فلاشة  USBمدخلة و'كتاب الطهي' مختار
يتم تنفيذ نقل البيانات
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 4الطهي باستخدام easyDial

 4الطهي باستخدام easyDial
الغرض من هذا الفصل
كي تقوم بالطهي باستخدام فرن البخار المشترك خاصتك ،فإنك تحتاج بروفايل طهي مناسب لمنتجك.
يمكن على الفور إدخال وبدء تشغيل بروفايل طهي أحادي الخطوة من خلال أوضاع التشغيل بسطح استخدام .easyDial
بروفايل الطهي أحادي الخطوة يجب عليك إعداده من جديد من خلال 'كتاب الطهي' .بروفايل الطهي الموجود بالفعل في
'كتاب الطهي' يمكنك استدعاؤه وتشغيله فورا ،انظر أيضا 'العمل مع كتاب الطهي' صفحة .30
قبل بدء مهمة الطهي يجب دائما أن تتعرف جيدا على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
تجد في هذا الفصل إرشادات خطوة بخطوة ومسارات طهي للأنشطة الأساسية المتعلقة بالطهي باستخدام .easyDial

 4.1إدخال بروفايل الطهي مع البخار
نطاق الاستخدام
وضع التشغيل 'البخار' يناسب مثلا إجراءات الطهي التالية:
■
■

الطبخ
السلق

■
■

الطهي بالبخار
الحفظ

■

السلق على البخار

نطاق درجة الحرارة
باستخدام وضع التشغيل 'البخار' فإنك تعمل في نطاق درجة حرارة من  30°Cحتى .130°C
وظائف الطهي المتاحة
سرعة المروحة ،على  5درجات
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر وضع التشغيل 'البخار'.

2.

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

3.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط درجة حرارة
الطهي المرغوبة.

4.

اختر المفتاح 'وقت الطهي'.

5.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط وقت الطهي
المرغوب.

6.

اختر الدرجة المرغوبة من درجات 'سرعة المروحة'.
انظر صفحة 12

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
دليل االستعمال
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خطوات أخرى:
■ التسخين الأولي لحيز الطهي أو التبريد عند الطلب ،طريقة التصرف انظر صفحة 23
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ مسار الطهي مع التسخين الأولي ،انظر صفحة 25
■ مسار الطهي مع وظيفة  ،Cool downانظر صفحة 27

دليل االستعمال

17

 4الطهي باستخدام easyDial

 4.2إدخال بروفايل الطهي مع البخار المشترك
نطاق الاستخدام
البخار المشترك هو عبارة عن توليفة من الهواء الساخن والبخار' .البخار المشترك' هو وضع تشغيل فرن البخار المشترك
الذي يتم فيه طهي المواد الغذائية بالبخار المشترك .وضع التشغيل 'البخار المشترك' يناسب مثلا إجراءات الطهي التالية:
■

التحمير

■

الخبيز

■

صنع الطواجن

نطاق درجة الحرارة
باستخدام وضع التشغيل 'البخار المشترك' فإنك تعمل في نطاق درجة حرارة من  30°Cحتى .250°C
وظائف الطهي المتاحة
سرعة المروحة ،على  5درجات
وظيفة  ,HumidityProعلى  5درجات أو تنظيم أوتوماتيكي
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر وضع التشغيل 'البخار المشترك'.

2.

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

3.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط درجة حرارة
الطهي المرغوبة.

4.

اختر المفتاح 'وقت الطهي'.

5.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط وقت الطهي
المرغوب.

6.

اختر الدرجة المرغوبة من درجات 'سرعة المروحة'.
انظر صفحة 12

7.

اختر الدرجة المرغوبة من درجات '.'HumidityPro
انظر صفحة 12

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ التسخين الأولي لحيز الطهي أو التبريد عند الطلب ،طريقة التصرف انظر صفحة 23
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ مسار الطهي مع التسخين الأولي ،انظر صفحة 25
■ مسار الطهي مع وظيفة  ،Cool downانظر صفحة 27

دليل االستعمال

18

 4الطهي باستخدام easyDial

 4.3إدخال بروفايل الطهي مع الهواء الساخن
نطاق الاستخدام
'الهواء الساخن' هو وضع تشغيل لفرن الطهي بالبخار يتم فيه طهي المواد الغذائية بالسخونة الجافة .وضع التشغيل 'الهواء
الساخن' يناسب مثلا إجراءات الطهي التالية:
■
■

التحمير
الشوي

■
■

الخبيز
التحمير

■

التحميص

نطاق درجة الحرارة
باستخدام وضع التشغيل 'الهواء الساخن' فإنك تعمل في نطاق درجة حرارة من  30°Cحتى .250°C
وظائف الطهي المتاحة
سرعة المروحة ،على  5درجات
وظيفة  Crisp&Tastyعلى  5درجات
وظيفة  BakeProعلى  5درجات
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر وضع التشغيل 'الهواء الساخن'.

2.

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

3.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط درجة حرارة
الطهي المرغوبة.

4.

اختر المفتاح 'وقت الطهي'.

5.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط وقت الطهي
المرغوب.

6.

اختر الدرجة المرغوبة من درجات 'سرعة المروحة'.
انظر صفحة 12

7.

اختر الدرجة المرغوبة من درجات '.'Crisp&Tasty
انظر صفحة 12

8.

اختر الدرجة المرغوبة من درجات '.'BakePro
انظر صفحة 12

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.

دليل االستعمال
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خطوات أخرى:
■ التسخين الأولي لحيز الطهي أو التبريد عند الطلب ،طريقة التصرف انظر صفحة 23
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ مسار الطهي مع التسخين الأولي ،انظر صفحة 25
■ مسار الطهي مع وظيفة  ،Cool downانظر صفحة 27

دليل االستعمال
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 4.4إدخال بروفايل الطهي من خلال التجديد
نطاق الاستخدام
'التجديد' هو وظيفة تجديد في فرن البخار المشترك ،يتم معها تجهيز الأطعمة المجهزة تجهيزا أوليا وتقديمها للأكل .التجديد
يناسب تقريبا جميع أنواع الأطعمة .لهذا الغرض تكون الأطعمة موضوعة في أطباق.
نطاق درجة الحرارة
باستخدام 'التجديد' فإنك تعمل في نطاق درجة حرارة من  120°Cحتى .160°C
وظائف الطهي المتاحة
سرعة المروحة ،على  5درجات
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر وظيفة التجديد تجديد.

2.

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

3.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط درجة حرارة
الطهي المرغوبة.

4.

اختر المفتاح 'وقت الطهي'.

5.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط وقت الطهي
المرغوب.

6.

اختر الدرجة المرغوبة من درجات 'سرعة المروحة'.
انظر صفحة 12

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ التسخين الأولي لحيز الطهي أو التبريد عند الطلب ،طريقة التصرف انظر صفحة 23
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ مسار الطهي مع التسخين الأولي ،انظر صفحة 25
■ مسار الطهي مع وظيفة  ،Cool downانظر صفحة 27

دليل االستعمال
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 4.5إدخال بروفايل الطهي مع قياس درجة الحرارة الداخلية
نطاق الاستخدام
مع قياس درجة الحرارة الداخلية يتم التحكم في عملية الطهي من خلال درجة الحرارة الداخلية في المنتج وليس من خلال
الوقت .يمكن استخدامها ارتباطا بجميع أوضاع التشغيل .تجد طريقة التعامل الآمن مع مستشعر درجة الحرارة الداخلية في
كتيب الاستخدام.
يُنصح باستخدام قياس درجة الحرارة الداخلية خصوصا عند طهي الأغذية التي يتم تحميرها لفترة طويلة وكذلك مع الطهي
بالنقاط ) medium، rareالخ(.
نطاق درجة الحرارة
باستخدام قياس درجة الحرارة الداخلية فإنك تعمل في نطاق درجة حرارة من  20°Cحتى .99°C
وظائف الطهي المتاحة
على حسب اختيار وضع التشغيل ،انظر أيضا 'وظائف الطهي المتاحة' على صفحة .8
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر وضع التشغيل المرغوب ،على سبيل المثال 'الهواء
الساخن'.

2.

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

3.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط درجة حرارة
الطهي المرغوبة.

4.

اختر المفتاح 'درجة الحرارة الداخلية'.

5.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط درجة
الحرارة الداخلية المرغوبة.

6.

اختر مفتاح وظيفة الطهي المرغوبة كي تقوم بضبط الدرجة،
على سبيل المثال 'سرعة المروحة'.
انظر صفحة 12

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ الطهي مع مستشعر درجة الحرارة الداخلية ،طريقة التصرف انظر كتيب الاستخدام
■ التسخين الأولي لحيز الطهي أو التبريد عند الطلب ،طريقة التصرف انظر صفحة 23
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ مسار الطهي مع التسخين الأولي ،انظر صفحة 25
■ مسار الطهي مع وظيفة  ،Cool downانظر صفحة 27

دليل االستعمال

22

 4الطهي باستخدام easyDial

 4.6اختيار التسخين الأولي أو وظيفة Cool down
الشروط
■
■

قمت مجددا بإدخال بروفايل طهي أو قمت باستدعائه من 'كتاب الطهي'.
تصلك مطالبة بتسخين حيز الطهي تسخينا أوليا أو تبريده.

اختيار التسخين الأولي
اختر المفتاح 'التسخين الأولي' ،كي تقوم بتسخين حيز الطهي
تسخينا أوليا بعد المطالبة.

1.

النتيجة :يتم تسخين حيز الطهي تسخينا أوليا.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ مسار الطهي مع التسخين الأولي ،انظر صفحة 25
اختيار وظيفة Cool down
اختر المفتاح ' ،'Cool downكي تقوم بتبريد حيز الطهي بعد
المطالبة.

1.

النتيجة :يتم تبريد حيز الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ مسار الطهي مع وظيفة  ،Cool downانظر صفحة 27

دليل االستعمال
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 4.7بدء مهمة الطهي
الشروط
■
■
■
■

يجب أن تتعرف جيدا قبل بدء مهمة الطهي على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام بخصوص
التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
لقد قمت بإدخال بروفايل طهي.
لقد قمت بالتسخين الأولي أو التبريد لحيز الطهي بعد مطالبتك بذلك.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.

بدء مهمة الطهي
اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلبدء مهمة
الطهي.

1.

النتيجة :يتم بدء مهمة الطهي وباعث النبضات  C-Dialيضيء
باللون الأحمر.
خطوات أخرى:
■ إيقاف مهمة الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ تغيير بيانات الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29
■ الطهي باستخدام بروفايل الطهي ،طريقة التصرف انظر "تصرف بالطريقة التالية عند الطهي" في كتيب الاستخدام

 4.8إيقاف مهمة الطهي
الشروط
■
■

لقد بدأت مهمة الطهي.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأحمر.

إيقاف مهمة الطهي
اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلإيقاف مهمة
الطهي.

1.

النتيجة :يتم إيقاف مهمة الطهي وباعث النبضات C-Dial
يضيء باللون الأخضر.

دليل االستعمال
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 4.9مسار الطهي مع التسخين الأولي
الشروط
■
■

تم مجددا إدخال بروفايل طهي أو تم استدعاؤه من 'كتاب الطهي'.
درجة حرارة حيز الطهي منخفضة للغاية بخصوص بروفايل الطهي المختار.

مسار الطهي
1

درجة حرارة حيز الطهي منخفضة للغاية
يرسل الجهاز رسالة من خلال خفقان مؤشر البيان 'التسخين
الأولي' ،مفادها أنه ينبغي إجراء التسخين الأولي لحيز الطهي
يدويا .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.

2

التسخين الأولي
بعد اختيار المفتاح 'التسخين الأولي' يقوم الجهاز أوتوماتيكيا
بتسخين حيز الطهي على درجة حرارة الطهي المضبوطة في
بروفايل الطهي .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر
أثناء عملية التسخين الأولي.

3

يتم تثبيت درجة حرارة حيز الطهي
عند الوصول لدرجة حرارة حيز الطهي ،يخفق باعث النبضات
 C-Dialباللون الأخضر .يتم تثبيت درجة حرارة حيز الطهي

مطالبة بالتحميل
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة للتحميل وبيان المطالبة
'افتح باب الجهاز' يضيء.
4

التحميل
أثناء تحميل حيز الطهي يضيء باعث النبضات  C-Dialباللون
الأصفر.

5

بدء التشغيل
بعد غلق باب الجهاز يضيء باعث النبضات  C-Dialباللون
الأخضر .يتم بدء تشغيل مهمة الطهي من خلال الضغط على
باعث النبضات .C-Dial

6

الطهي
مهمة الطهي تبدأ .يتم عرض وقت الطهي المتبقي أو درجة
الحرارة الداخلية التي تم الوصول إليها .باعث النبضات C-Dial
يضيء باللون الأحمر.

دليل االستعمال
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7

تم الوصول لنهاية الطهي
عند الوصول لنهاية الطهي ،يخفق باعث النبضات C-Dial
باللون الأخضر.

مطالبة بالإخراج
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.

دليل االستعمال
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 4.10مسار الطهي مع وظيفة Cool down
الشروط
■
■

تم مجددا إدخال بروفايل طهي أو تم استدعاؤه من 'كتاب الطهي'.
درجة حرارة حيز الطهي مرتفعة للغاية بخصوص بروفايل الطهي المختار.

مسار الطهي
1

درجة حرارة حيز الطهي مرتفعة للغاية
يرسل الجهاز رسالة من خلال خفقان مؤشر البيان
' ،'Cool downمفادها أنه ينبغي تبريد حيز الطهي يدويا .باعث
النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يضيء بيان المطالبة 'افتح باب الجهاز'،
لتسريع التبريد.
2

مطالبة بالتبريد
بعد فتح باب الجهاز يستمر مؤشر البيان 'وظيفة 'Cool down
في الخفقان .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.

3

التبريد
من خلال اختيار وظيفة ' 'Cool downيقوم الجهاز أوتوماتيكيا،
بينما المروحة مشغلة ،بتبريد حيز الطهي على درجة حرارة
الطهي المضبوطة في بروفايل الطهي .باعث النبضات C-Dial
يضيء باللون الأصفر أثناء التبريد.

4

تم الوصول لدرجة حرارة حيز الطهي
عند الوصول لدرجة حرارة حيز الطهي ،تتوقف المروحة .باعث
النبضات  C-Dialيخفق باللون الأخضر.

التحميل
في الوقت نفسه يضيء ـ أثناء تحميل حيز الطهي ـ بيان
المطالبة 'غلق باب الجهاز'.
5

بدء التشغيل
بعد غلق باب الجهاز يضيء باعث النبضات  C-Dialباللون
الأخضر .يتم بدء تشغيل مهمة الطهي من خلال الضغط على
باعث النبضات .C-Dial

6

الطهي
مهمة الطهي تبدأ .يتم عرض وقت الطهي المتبقي أو درجة
الحرارة الداخلية التي تم الوصول إليها .باعث النبضات C-Dial
يضيء باللون الأحمر.
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7

تم الوصول لنهاية الطهي
عند الوصول لنهاية الطهي ،يخفق باعث النبضات C-Dial
باللون الأخضر.

مطالبة بالإخراج
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.

دليل االستعمال
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 4.11تغيير البيانات أثناء مهمة الطهي
الشروط
■

لقد بدأت مهمة الطهي.

تغيير البيانات أثناء مهمة الطهي
1.

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي' ،لتغيير درجة حرارة الطهي.

2.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط درجة حرارة
الطهي المرغوبة.

3.

اختر المفتاح 'وقت الطهي' ،لتغيير وقت الطهي.

4.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialقم بضبط وقت الطهي
المرغوب.

5.

اختر مفتاح وظيفة الطهي المرغوبة كي تقوم بتغيير درجة
وظيفة الطهي ،على سبيل المثال 'سرعة المروحة'.

النتيجة :يتم قبول التغييرات في مهمة الطهي بعد حوالي 5
ثوان.

 4.12التبخير اليدوي أثناء مهمة الطهي
الشروط
■
■

لقد قمت مجددا بإدخال بروفايل الطهي مع وضع التشغيل 'الهواء الساخن' أو قمت باستدعاءه من 'كتاب الطهي'.
لقد بدأت مهمة الطهي.

التبخير اليدوي أثناء مهمة الطهي
اضغط المفتاح 'التبخير اليدوي' لفترة طويلة على قدر التبخير
المطلوب.

1.

النتيجة :يتم تبخير المطهيات.

دليل االستعمال
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 5العمل مع كتاب الطهي
الغرض من هذا الفصل
من خلال 'كتاب الطهي' لبرنامج  easyDialيمكنك استدعاء بروفايل طهي موجود بالفعل وبدء تشغيله على الفور.
قبل بدء مهمة الطهي يجب دائما أن تتعرف جيدا على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
الآن في 'كتاب الطهي' يمكنك إدخال وتخزين بروفايل طهي متعدد الخطوات .بروفايل الطهي المخزن مرة أخرى في 'كتاب
الطهي' لا يمكن تغييره ،بل يجب محوه إذا لزم الأمر أو إدخاله مجددا.
إذا أردت الاستفادة من 'كتاب طهي' مثبت في فرن بخار مشترك آخر من أفران ماركة  ،Convothermيمكنك تصدير
واستيراد كتاب الطهي هذا باستخدام فلاشة  ،USBمن خلال وظائف الاستراد/التصدير لكتاب الطبخ.
تجد في هذا الفصل إرشادات خطوة بخطوة ومسارات طهي للأنشطة الأساسية المتعلقة بالطهي باستخدام 'كتاب الطهي'.

 5.1استدعاء بروفايل الطهي من كتاب الطهي
وظائف كتاب الطهي
مكان البرنامج  P1حتى  P99لبروفايلات الطهي
بروفايل طهي بخطوة طهي واحدة
خطوة الطهي  3من بروفايل طهي ذو ثلاث خطوات ،ممكن بحد أقصى  9خطوات طهي
الشروط
■

تم تخزين بروفايل الطهي في 'كتاب الطهي'.

استدعاء بروفايل الطهي من كتاب الطهي
1.

اختر المفتاح 'كتاب الطهي'.

2.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر مكان البرنامج
لبروفايل الطهي المرغوب.
 C-Dialأخضر = مكان مشغول في البرنامج

النتيجة :يتم إظهار بروفايل الطهي مع بيانات خطوة الطهي.
خطوات أخرى:
■ التسخين الأولي لحيز الطهي أو التبريد عند الطلب ،طريقة التصرف انظر صفحة 23
■ بدء بروفايل الطهي من كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 31
■ محو بروفايل الطهي من كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 34
■ مغادرة كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 35
■ مسار الطهي لبروفايل طهي متعدد الخطوات ،انظر صفحة 36
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 5.2بدء بروفايل الطهي من كتاب الطهي
الشروط
■
■
■
■

يجب أن تتعرف جيدا قبل بدء بروفايل طهي على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
قمت مجددا باستدعاء بروفايل طهي من 'كتاب الطهي'.
لقد قمت بالتسخين الأولي أو التبريد لحيز الطهي بعد مطالبة.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.

بدء بروفايل الطهي من كتاب الطهي
اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلبدء مهمة
الطهي.

1.

النتيجة :يتم بدء بروفايل الطهي فورا وباعث النبضات C-Dial
يضيء باللون الأحمر.
خطوات أخرى:
■ إيقاف مهمة الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 24
■ الطهي باستخدام بروفايل الطهي ،طريقة التصرف انظر 'تصرف بالطريقة التالية عند الطهي' في كتيب الاستخدام.

دليل االستعمال
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 5.3إعادة تخزين بروفايل الطهي ذو الخطوة الواحدة في كتاب الطهي
إعادة تخزين بروفايل الطهي ذو الخطوة الواحدة في كتاب الطهي
1.

اختر المفتاح 'كتاب الطهي'.

2.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر مكانا فارغا في
البرنامج لبروفايل الطهي.
 C-Dialأصفر = مكان فارغ في البرنامج
 C-Dialأخضر = مكان مشغول في البرنامج

3.

قم بإدخال بيانات بروفايل الطهي.

4.

قم بتخزين البيانات باستخدام المفتاح 'كتاب الطهي'.

5.

قم برفض إدخال خطوة طهي جديدة.
أو إذا كنت ترغب الآن في إدخال خطوة طهي جديدة ،طريقة
التصرف انظر 'تخزين بروفايل الطهي متعدد الخطوات في
كتاب الطهي' على صفحة .33

6.

قم بالتأكيد باستخدام المفتاح 'كتاب الطهي'.

7.

اختر المفتاح 'كتاب الطهي' ،كي تغادر كتاب الطهي.

النتيجة :تم تخزين بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ تخزين بروفايل الطهي متعدد الخطوات ،طريقة التصرف انظر صفحة 33
■ استدعاء بروفايل الطهي من كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 30
دليل االستعمال
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 5.4تخزين بروفايل الطهي متعدد الخطوات في كتاب الطهي
الشروط
■
■

أنت الآن في 'كتاب الطهي' واخترت مكان البرنامج.
لقد قمت من قبل بإدخال وتخزين خطوة الطهي الأولى لبروفايل طهي.

تخزين بروفايل الطهي متعدد الخطوات في كتاب الطهي
1.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالخطوة  2من بروفايل الطهي.

2.

قم بتخزين بيانات خطوة الطهي  2باستخدام المفتاح 'كتاب
الطهي'.

3.

قم برفض إدخال خطوة طهي جديدة.
أو قم هنا بإدخال بيانات خطوة طهي جديدة.

4.

قم بالتأكيد باستخدام المفتاح 'كتاب الطهي'.

5.

اختر المفتاح 'كتاب الطهي' ،كي تغادر كتاب الطهي.

النتيجة :تم تخزين بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ استدعاء بروفايل الطهي من كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 30
■ مسار الطهي لبروفايل طهي متعدد الخطوات ،انظر صفحة 36
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 5.5محو بروفايل الطهي من كتاب الطهي
وظائف كتاب الطهي
مكان البرنامج  P1حتى  P99لبروفايلات الطهي
حذف بروفايل طهي
الشروط
■

تم تخزين بروفايل الطهي في 'كتاب الطهي'.

محو بروفايل الطهي من كتاب الطهي
1.

اختر المفتاح 'كتاب الطهي'.

2.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر مكان البرنامج
لبروفايل الطهي المرغوب.
 C-Dialأخضر = مكان مشغول في البرنامج

3.

احتفظ بالمفتاح 'كتاب الطهي' مضغوطا لبرهة حتى يتم عرض
' 'delعلى الشاشة.

4.

قم بالتأكيد فورا باستخدام المفتاح 'كتاب الطهي'.

النتيجة :يتم محو بروفايل الطهي مع البيانات من مكان
البرنامج .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.
خطوات أخرى:
■ مغادرة كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 35
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 5.6مغادرة كتاب الطهي
الشروط
■

تم اختيار مكان برنامج بروفايل الطهي في 'كتاب الطهي'.

مغادرة كتاب الطهي
اختر المفتاح 'كتاب الطهي'.

1.

النتيجة :يتم مغادرة 'كتاب الطهي'.
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 5.7مسار الطهي لبروفايل طهي متعدد الخطوات
الشروط
■
■
■

تم استدعاء بروفايل طهي متعدد الخطوات من 'كتاب الطهي'.
تم التسخين الأولي أو التبريد لحيز الطهي بعد مطالبة.
تم تعبئة حيز الطهي.

مسار الطهي
1

بدء التشغيل
بعد غلق باب الجهاز يضيء باعث النبضات  C-Dialباللون
الأخضر .يتم بدء تشغيل مهمة الطهي من خلال الضغط على
باعث النبضات .C-Dial

2

الطهي خطوة الطهي 1
تبدأ مهمة الطهي بخطوة الطهي  .1وقت الطهي الإجمالي
المتبقي أو درجة الحرارة الداخلية التي تم الوصول إليها ،يتم
عرضها بالتناوب مع خطوة الطهي الحالية عند جميع خطوات
الطهي .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأحمر.

3

الطهي خطوة الطهي 2
تستمر مهمة الطهي في العمل مع خطوة الطهي  .2باعث
النبضات  C-Dialيضيء باللون الأحمر.

4

الطهي خطوة الطهي 3
تستمر مهمة الطهي في العمل مع خطوة الطهي  .3باعث
النبضات  C-Dialيضيء باللون الأحمر.

5

تم الوصول لنهاية الطهي
عند الوصول لنهاية الطهي ،يخفق باعث النبضات C-Dial
باللون الأخضر.

مطالبة بالإخراج
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
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الغرض من هذا الفصل
لتنظيف حيز الطهي يتوفر لك عبر 'التنظيف' مختلف بروفايلات التنظيف:
قبل بدء مهمة التنظيف يجب دائما أن تتعرف جيدا على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص أعمال التنظيف واتبع الإرشادات المذكورة بها.
تجد في هذا الفصل إرشادات خطوة بخطوة ومسارات تنظيف للأنشطة الأساسية المتعلقة بالتنظيف باستخدام .easyDial

 6.1استدعاء بروفايل التنظيف
بروفايلات التنظيف المتاحة
بروفايل التنظيف  ،Cleaning assistentالتنظيف نصف الأوتوماتيكي لحيز الطهي
بروفايل التنظيف الشطف بالماء
بروفايلات التنظيف ConvoClean
درجة التنظيف  1للاتساخ الخفيف
درجة التنظيف  2للاتساخ المتوسط
درجة التنظيف  3للاتساخ الشديد
درجة التنظيف  4للاتساخ الشديد جدا
درجة التنظيف  1للاتساخ الخفيف مع التعقيم بالبخار و التجفيف
درجة التنظيف  2للاتساخ المتوسط مع التعقيم بالبخار و التجفيف
درجة التنظيف  3للاتساخ الشديد مع التعقيم بالبخار و التجفيف
درجة التنظيف  4للاتساخ الشديد جدا مع التعقيم بالبخار و التجفيف
استدعاء بروفايل التنظيف
1.

اختر المفتاح 'التنظيف'.

2.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر مكان بروفايل
التنظيف المرغوب.

النتيجة :يتم إظهار بروفايل التنظيف مع مدة التنظيف.
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خطوات أخرى:
■ ابدأ بروفايل التنظيف ،طريقة التصرف انظر صفحة 39
■ مغادرة التنظيف ،طريقة التصرف انظر صفحة 40
■ انتهاء التنظيف نصف الأوتوماتيكي لحيز الطهي ،انظر صفحة 41
■ انتهاء تنظيف حيز الطهي بدون مادة تنظيف ،انظر صفحة 43
■ انتهاء التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي  ،ConvoCleanانظر صفحة 44
■ انتهاء التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي  ConvoCleanباستخدام المعايرة المفردة ،انظر صفحة 45
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 6.2بدء عملية التنظيف
الشروط
■
■
■

يجب أن تتعرف جيدا قبل بدء بروفايل التنظيف على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص العمل الآمن عند التنظيف واتبع الإرشادات المذكورة بها.
لقد قمت باستدعاء بروفايل التنظيف المرغوب.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.

بدء عملية التنظيف
اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dailلبدء عملية
التنظيف.

1.

النتيجة :يتم بدء بروفايل التنظيف فورا وباعث النبضات C-Dial
يضيء باللون الأصفر.
خطوات أخرى:
■ إيقاف عملية التنظيف ،طريقة التصرف انظر صفحة 39
■ التنظيف باستخدام بروفايل التنظيف ،طريقة التصرف انظر "تصرف بالطريقة التالية عند التنظيف" في كتيب الاستخدام

 6.3إيقاف عملية التنظيف
الشروط
■
■
■

لقد قمت باستدعاء بروفايل تنظيف.
لقد قمت ببدء بروفايل التنظيف.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.

إيقاف عملية التنظيف
اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلإيقاف عملية
التنظيف.

1.

النتيجة :يتم إيقاف عملية التنظيف )ممكن فقط ،طالما لم يتم
إدخال مادة التنظيف( .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون
الأخضر.
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 6.4مغادرة التنظيف
الشروط
■

لقد قمت باختيار بروفايل التنظيف.

مغادرة التنظيف
اختر المفتاح 'التنظيف'.

1.

النتيجة :يتم مغادرة 'التنظيف'.
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 6.5انتهاء التنظيف نصف الأوتوماتيكي لحيز الطهي
الشروط
■
■
■

باب حيز الطهي مغلق.
تم اختيار بروفايل التنظيف للتنظيف نصف الأوتوماتيكي لحيز الطهي.
تم بدء بروفايل التنظيف.

تشغيل التنظيف
1

إزالة المواد الغذائية
قبل أن تبدأ عملية التنظيف نصف الأوتوماتيكي لحيز الطهي،
يجب إزالة جميع المواد الغذائية من حيز الطهي .باعث
النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
2

تم إزالة المواد الغذائية
أثناء التأكد ما إذا كان قد تم إزالة المواد الغذائية ،يضيء بيان
المطالبة 'أغلق باب الجهاز' .باعث النبضات  C-Dialيضيء
باللون الأصفر.

3

مقطع التنظيف 1
بعد غلق باب الجهاز يبدأ على الفور مقطع التنظيف ) 1مرحلة
النقع( لعملية التنظيف .يتم إظهار مدة التنظيف .باعث النبضات
 C-Dialيضيء باللون الأصفر.

4

مطالبة برش مادة التنظيف
عند الانتهاء من مقطع التنظيف  ،1تصدر إشارة وتضيء بيانات
المطالبة 'افتح باب الجهاز' و 'رش مادة التنظيف'.

5

رش مادة التنظيف
أثناء رش مادة التنظيف تضيء بيانات المطالبة 'أغلق باب
الجهاز' و 'رش مادة التنظيف' .باعث النبضات  C-Dialيضيء
باللون الأصفر.

6

مقطع التنظيف 2
بعد غلق باب الجهاز يبدأ مقطع التنظيف ) 2مرحلة التنظيف(.
يتم إظهار مدة التنظيف المتبقية .باعث النبضات  C-Dialيضيء
باللون الأصفر.
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7

المطالبة بالشطف الماء
عند الانتهاء من مقطع التنظيف  ،2تصدر إشارة وتضيء بيانات
المطالبة 'افتح باب الجهاز' و 'اشطف بالماء'.

8

الشطف بالماء
أثناء الشطف بالماء ،تضيء بيانات المطالبة 'أغلق باب الجهاز'
و 'اشطف بالماء' .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون
الأصفر.

9

مقطع التنظيف 3
بعد غلق باب الجهاز يبدأ مقطع التنظيف  .3يتم إظهار مدة
التنظيف المتبقية .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون
الأصفر.

10

تم الوصول لنهاية التنظيف
عند الوصول لنهاية التنظيف ،يخفق باعث النبضات C-Dial
باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
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 6.6انتهاء تنظيف حيز الطهي بدون مادة تنظيف
الشروط
■
■
■

باب الجهاز مغلق.
تم اختيار بروفايل التنظيف لتنظيف حيز الطهي بدون مادة تنظيف.
تم بدء بروفايل التنظيف.

تشغيل التنظيف
1

إزالة المواد الغذائية
قبل أن تبدأ عملية تنظيف حيز الطهي بدون مادة تنظيف ،يجب
إزالة جميع المواد الغذائية من حيز الطهي .باعث النبضات
 C-Dialيضيء باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
2

تم إزالة المواد الغذائية
أثناء التأكد ما إذا كان قد تم إزالة المواد الغذائية ،يضيء بيان
المطالبة 'أغلق باب الجهاز' .باعث النبضات  C-Dialيضيء
باللون الأصفر.

3

التنظيف
بعد غلق باب الجهاز تبدأ على الفور عملية تنظيف حيز الطهي
بدون مادة تنظيف .يتم إظهار مدة التنظيف المتبقية .باعث
النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.

4

تم الوصول لنهاية التنظيف
عند الوصول لنهاية التنظيف ،يخفق باعث النبضات C-Dial
باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
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 6.7انتهاء التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي ConvoClean
الشروط
■
■
■

باب الجهاز مغلق.
تم اختيار بروفايل تنظيف للتنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي .ConvoClean
تم بدء بروفايل التنظيف.

تشغيل التنظيف
1

إزالة المواد الغذائية
قبل أن تبدأ عملية التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي
 ،ConvoCleanيجب إزالة جميع المواد الغذائية من حيز
الطهي .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
2

تم إزالة المواد الغذائية
أثناء التأكد ما إذا كان قد تم إزالة المواد الغذائية ،يضيء بيان
المطالبة 'أغلق باب الجهاز' .باعث النبضات  C-Dialيضيء
باللون الأصفر.

3

التنظيف
بعد غلق باب الجهاز تبدأ على الفور عملية التنظيف
الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي  .ConvoCleanيتم إظهار
مدة التنظيف المتبقية .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون
الأصفر.

4

تم الوصول لنهاية التنظيف
عند الوصول لنهاية التنظيف ،يخفق باعث النبضات C-Dial
باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
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 6.8انتهاء التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي  ConvoCleanباستخدام المعايرة
المفردة
الشروط
■
■
■

باب الجهاز مغلق.
تم اختيار بروفايل تنظيف للتنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي .ConvoClean
تم بدء بروفايل التنظيف.

تشغيل التنظيف
1

إزالة المواد الغذائية
قبل أن تبدأ عملية التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي
 ConvoCleanبالمعايرة المفردة ،يجب إزالة جميع المواد
الغذائية من حيز الطهي .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون
الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
2

تم إزالة المواد الغذائية
أثناء التأكد ما إذا كان قد تم إزالة المواد الغذائية ،يضيء بيان
المطالبة 'أغلق باب الجهاز' .باعث النبضات  C-Dialيضيء
باللون الأصفر.

3

مقطع التنظيف 1
بعد غلق باب الجهاز يتم على الفور بدء مقطع التنظيف 1
)مرحلة النقع( للتنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي
 .ConvoCleanيتم إظهار مدة التنظيف المتبقية .باعث
النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.

4

مطالبة بتعبئة مادة التنظيف
عند الانتهاء من مقطع التنظيف  ،1تصدر إشارة وتضيء بيانات
المطالبة 'افتح باب الجهاز' و 'نقص مادة التنظيف'.

5

تعبئة مادة التنظيف
أثناء تعبئة مادة التنظيف تضيء بيانات المطالبة 'أغلق باب
الجهاز' و 'نقص مادة التنظيف' .يتم إظهار عدد العبوات
المطلوبة .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.

6

مقطع التنظيف 2
بعد غلق باب الجهاز يبدأ مقطع التنظيف ) 2مرحلة التنظيف(
للتنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي ConvoClean
باستخدام المعايرة المفردة .يتم إظهار مدة التنظيف المتبقية.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.
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7

مطالبة بتعبئة مادة الشطف
عند الانتهاء من مقطع التنظيف  ،2تصدر إشارة وتضيء بيانات
المطالبة 'افتح باب الجهاز' و 'نقص مادة الشطف'.

8

تعبئة مادة الشطف
أثناء تعبئة مادة الشطف تضيء بيانات المطالبة 'أغلق باب
الجهاز' و 'نقص مادة الشطف' .يتم إظهار عدد العبوات
المطلوبة .باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.

9

مقطع التنظيف 3
بعد غلق باب الجهاز يبدأ مقطع التنظيف ) 3مرحلة الشطف(
للتنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي ConvoClean
باستخدام المعايرة المفردة .يتم إظهار مدة التنظيف المتبقية.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأصفر.

10

تم الوصول لنهاية التنظيف
عند الوصول لنهاية التنظيف ،يخفق باعث النبضات C-Dial
باللون الأخضر.

مطالبة بفتح باب الجهاز
في الوقت نفسه يصدر صوت إشارة وبيان المطالبة 'افتح باب
الجهاز' يضيء.
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 7إجراء أوضاع الضبط في easyDial
الغرض من هذا الفصل
عبر وظيفة 'أوضاع الضبط' يمكنك إجراء أوضاع ضبط فرن البخار المشترك خاصتك .تجد في هذا الفصل إرشادا خطوة
بخطوة للنشاط الأساسي المتعلق 'أوضاع الضبط'.

 7.1ضبط التاريخ والوقت ومؤشر بيان درجة الحرارة
ضبط التاريخ والوقت ومؤشر بيان درجة الحرارة وشدة الصوت
1.

احتفظ بباعث النبضات  C-Dialمضغوطا لبرهة حتى يتم
عرض ' 'AdJو ' 'dلليوم على الشاشة.

2.

اختر اليوم من خلال تدوير باعث النبضات .C-Dial

3.

اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلضبط الشهر.

4.

اختر الشهر من خلال تدوير باعث النبضات .C-Dial

5.

اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلضبط السنة.

6.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر السنة.

7.

اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلضبط الساعة.

8.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر الساعة.

9.

اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلضبط الدقائق.

10

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر الدقائق.

11.

اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلضبط مؤشر
بيان درجة الحرارة.

12.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر مؤشر بيان درجة
الحرارة المرغوب بالدرجة المئوية .C°

13.

اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلضبط شدة
صوت الإشارة.

14.

من خلال تدوير باعث النبضات  C-Dialاختر شدة الصوت
المرغوبة من  5حتى .100
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اضغط لبرهة قصيرة باعث النبضات  ،C-Dialلمغادرة وظيفة
'أوضاع الضبط'.

15.

النتيجة :وظيفة 'أوضاع الضبط' مخزنة.
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 8استيراد/تصدير البيانات
الغرض من هذا الفصل
عبر وظائف الاستيراد/التصدير يمكنك إجراء أوضاع ضبط فرن البخار المشترك خاصتك .لاستيراد أو تصدير البيانات فإنك
تحتاج فلاشة  USBلفرن البخار المشترك خاصتك .وهي موجودة على لوحة استعمال .easyDial
تجد في هذا الفصل إرشادات خطوة بخطوة ومسارات للأنشطة الأساسية المتعلقة بالاستيراد أو التصدير.

 8.1استدعاء وتشغيل وظائف الاستيراد/التصدير
وظائف الاستيراد والتصدير
تصدير بيانات HACCP
استيراد كتاب طهي
تصدير كتاب طهي
استيراد بروفايل تنظيف للتنظيف باستخدام المعايرة المفردة
استيراد بروفايل تنظيف للتنظيف باستخدام العلب
إجراء تحديث للبرنامج

الشروط
■
■
■
■

يجب عليك تغيير اسم ملف كتاب الطهي المرغوب إلى "."B0STEPS.DB
فلاشة  USBمدخلة.
بيان المطالبة 'تم إدخال فلاشة  'USBيضيء.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأزرق.

دليل االستعمال

49

 8استيراد/تصدير البيانات
استدعاء وتشغيل وظائف الاستيراد/التصدير
1.

اختر المفتاح 'كتاب الطهي'.

2.

اختر من خلال تدوير  ،C-Dialإحدى وظائف الاستيراد أو
التصدير ،على سبيل المثال '.'Pro In

3.

ابدأ من خلال الضغط على  ،C-Dialتشغيل وظيفة الاستيراد
أو التصدير المختارة ،على سبيل المثال '.'Pro In

 8.2مغادرة وظائف الاستيراد/التصدير
الشروط
■
■
■

فلاشة  USBمدخلة.
تم استدعاء وظائف الاستيراد/التصدير.
باعث النبضات  C-Dialيضيء باللون الأزرق.

مغادرة وظائف الاستيراد/التصدير
اختر المفتاح 'كتاب الطهي' ،كي تغادر وظائف الاستيراد أو
التصدير.

1.

النتيجة :والآن يمكنك نزع فلاشة  .USBباعث النبضات C-Dial
يضيء باللون الأخضر.
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 8استيراد/تصدير البيانات

 8.3انتهاء تصدير بيانات HACCP
الشروط
■
■

فلاشة  USBمدخلة.
تم استدعاء وتشغيل الوظيفة.

انتهاء التصدير
1

يتم تصدير بيانات HACCP
يبدأ الجهاز في تصدير بيانات  HACCPعلى فلاشة .USB
باعث النبضات  C-Dialيخفق باللون الأزرق.

في الوقت يخفق بيان المطالبة 'تم إدخال فلاشة .'USB

2

تم الانتهاء من نقل البيانات
يكون نقل البيانات قد انتهى ،عندما يتوقف  C-Dialعن
الخفقان ويضيء باللون الأزرق بشكل مستمر.

في الوقت نفسه يتوقف بيان المطالبة 'فلاشة  USBمدخلة'
عن الخفقان ثم يضيء مرة أخرى بشكل مستمر.
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 8استيراد/تصدير البيانات

 8.4انتهاء استيراد أو تصدير كتاب الطهي
الشروط
■
■

فلاشة  USBمدخلة.
تم استدعاء وتشغيل وظيفة الاستيراد/التصدير.

انتهاء الاستيراد أو التصدير
1

يتم تصدير أو استيراد بيانات كتاب الطهي
يبدأ الجهاز في استيراد أو تصدير البيانات .باعث النبضات
 C-Dialيخفق باللون الأزرق.

في الوقت يخفق بيان المطالبة 'تم إدخال فلاشة .'USB

2

تم الانتهاء من نقل البيانات
يكون نقل البيانات قد انتهى ،عندما يتوقف  C-Dialعن
الخفقان ويضيء باللون الأزرق بشكل مستمر.

في الوقت نفسه يتوقف بيان المطالبة 'فلاشة  USBمدخلة'
عن الخفقان ثم يضيء مرة أخرى بشكل مستمر.
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 8استيراد/تصدير البيانات

 8.5انتهاء استيراد بروفايل التنظيف
الشروط
■
■

فلاشة  USBمدخلة.
تم استدعاء وتشغيل وظيفة الاستيراد.

انتهاء الاستيراد
1

يتم استيراد بيانات بروفايل التنظيف
يبدأ الجهاز في استيراد بيانات بروفايل التنظيف المختار .باعث
النبضات  C-Dialيخفق باللون الأزرق.

في الوقت يخفق بيان المطالبة 'تم إدخال فلاشة .'USB

2

تم الانتهاء من نقل البيانات
يكون نقل البيانات قد انتهى ،عندما يتوقف  C-Dialعن
الخفقان ويضيء باللون الأزرق بشكل مستمر.

في الوقت نفسه يتوقف بيان المطالبة 'فلاشة  USBمدخلة'
عن الخفقان ثم يضيء مرة أخرى بشكل مستمر.
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 8استيراد/تصدير البيانات

 8.6انتهاء استيراد تحديث البرنامج
الشروط
■
■

فلاشة  USBمدخلة.
تم استدعاء وتشغيل وظيفة التحديث.

انتهاء تحديث البرنامج
1

يتم تنفيذ تحديث البرنامج
يبدأ الجهاز في تحديث البرنامج واستيراد البيانات من فلاشة
 .USBيتم إظهار تقدم الاستيراد .باعث النبضات  C-Dialيخفق
باللون الأزرق.

في الوقت يخفق بيان المطالبة 'تم إدخال فلاشة .'USB

2

تم الانتهاء من نقل البيانات
يكون نقل البيانات قد انتهى ،عندما يتوقف  C-Dialعن
الخفقان ويضيء باللون الأزرق بشكل مستمر.

في الوقت نفسه يتوقف بيان المطالبة 'فلاشة  USBمدخلة'
عن الخفقان ثم يضيء مرة أخرى بشكل مستمر.
3

يتم مجددا بدء تشغيل easyDial
يبدأ الجهاز تلقائيا  easyDialمرة أخرى .جميع بيانات المطالبة
وكذلك باعث النبضات  C-Dialتم محوها.

4

تم الانتهاء من تحديث البرنامج
يبدأ الجهاز بعرض أوضاع التشغيل ولا يواصل استيراد/تصدير
البيانات .بيان المطالبة 'تم إدخال فلاشة  'USBيضيء .باعث
النبضات  C-Dialيضيء باللون الأخضر.
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