Konvektomat

Convotherm 4 easyDial
Návod k obsluze - Originál, SLK

Your meal. Our mission.

Před použitím si přečíst návod
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1 Všeobecné

1 Všeobecné
Účel této kapitoly
V této kapitole vám podáváme informace o zacházení s tímto návodem k obsluze.

1.1 Uspořádání zákaznické dokumentace
Části dokumentace zákazníka
Zákaznická dokumentace konvektomatu se skládá z těchto částí:
■
Instalační příručka
■
Uživatelská příručka
■
Návod k obsluze easyDial (tato příručka)
Témata instalační příručky
Instalační příručka je určena pro vyškolený odborný personál, viz 'Požadavky na personál' v instalační
příručce.
Zahrnuje tato témata:
■
Uspořádání a funkce: popisuje relevantní části pro instalaci konvektomatu
■
Bezpečnost: popisuje všechna nebezpečí a vhodná opatření při instalaci
■
Přeprava: obsahuje nutné informace o přepravě konvektomatu
■
Postavení: vypisuje a popisuje varianty postavení konvektomatu
■
Instalace: popisuje všechny potřebné přípojky pro zásobování
■
Uvedení do provozu: popisuje první uvedení konvektomatu do provozu
■
Uvedení mimo provoz: potřebuje nutné činnosti na konci životního cyklu konvektomatu
■
Technické údaje, pripojovací schémata: obsahují všechny potřebné technické informace o konvek‐
tomatu
■
Kontrolní seznamy: obsahuje kontrolní seznamy pro instalaci a záruku konvektomatu
Témata uživatelské příručky
Uživatelská příručka je určena pro instruovaný personál a vyškolený odborný personál, viz 'Požadavky
na personál' v uživatelské příručce.
Zahrnuje tato témata:
■
Uspořádání a funkce: popisuje relevantní části pro obsluhu konvektomatu
■
Bezpečnost: popisuje všechna nebezpečí a vhodná opatření při obsluze konvektomatu
■
Tepelná úprava: popisuje pravidla, pracovní postupy, kroky obsluhy a manipulaci se zařízením při
tepelné úpravě
■
Čištění: sestavuje a popisuje způsoby čištění, čisticí prostředky, pracovní postupy, kroky obsluhy a
manipulaci se zařízením při čištění
■
Údržba: obsahuje pokyny ohledně zařízení, plán údržby, informace o poruchách, závady a nouzo‐
vý provoz a pracovní postupy, kroky obsluhy a manipulaci se zařízením při údržbě
Témata návodu k obsluze
Návod k obsluze je určen pro instruovaný personál a pro vyškolený odborný personál, viz 'Požadavky
na personál' v uživatelské příručce.
Návod k obsluze zahrnuje tato témata:
■
Uspořádání pracovní plochy: vysvětluje pracovní plochu konvektomatu
■
Obsluha softwaru: obsahuje návody pro zadávání a vyvolávání profilů tepelné úpravy, k vyvolávání
profilů čištění, ke spouštění popisů tepelné úpravy a čištění, popisuje nastavení settigs a import a
export dat
■
Vybrané profily tepelné úpravy: vypisuje vyzkoušené profily tepelné úpravy
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1.2 Informace o bezpečnosti, které je třeba bezpodmínečně číst
Informace o bezpečnosti v zákaznické dokumentaci
Informace o bezpečnosti ke konvektomatu jsou obsaženy jen v instalační příručce a v uživatelské přír‐
učce.
V instalační příručce najdete informace o bezpečnosti činností při přepravě, postavení, instalaci, uvá‐
dění do provozu a uvádění mimo provoz, které jsou v ní popsány.
V uživatelské příručce najdete informace o bezpečnosti činností při tepelné úpravě, čištění a při
údržbě, které jsou v ní popsány.
Na návod k obsluze je třeba ohledně bezpečnostních informací pohlížet vždy v souvislosti uživatel‐
skou nebo instalační příručkou. Při činnostech, které přesahují čistou obsluhu softwaru, je třeba dbát
na informace o bezpečnosti obsažené v uživatelské a instalační příručce.
Části zákaznické dokumentace, které je třeba bezpodmínečně číst
Obsah tohoto návodu k obsluze se omezuje výhradně na popis zacházení s pracovní plochou. Návo‐
dy končí vždy spuštěním postupu, přikterém je třeba dbát na výstražná upozornění, jako je např. te‐
pelná úprava nebo čištění. Návod k provádění takového postupu najdete v instalační příručce nebo v
uživatelské příručce.
Pro zaručení bezpečnosti musí všichni, kdo s konvektomatem zacházejí, před začátkem jakýchkoli
prací přečíst následující části tohoto zákaznické dokumentace a porozumět jim:
■
podle prováděné činnosti kapitolu 'Pro vaši bezpečnost' v instalační příručce nebo v uživatelské
příručce
■
části v instalační příručce nebo v uživatelské příručce, které popisují prováděnou činnost
Pokud nebudete dbát na informace v instalační příručce a v uživatelské příručce, riskujete zranění,
která mohou být až smrtelná, a věcné škody.

Návod k obsluze
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1.3 O tomto návodu k obsluze
Účel
Tento návod k obsluze má všem, kteří s konvektomatem zacházejí, dát přehled o easyDial a jeho ob‐
sluze a umožnit realizaci základních úloh prostřednictvím easyDial.
Cílové skupiny
Název cílové skupiny

Činnosti

Kuchař

Provádí hlavně organizační činnosti, jako je např.:
Zadávání dat profilu tepelné úpravy
■ správa profilů tepelné úpravy pokrmů v kuchařce
■ Vyvíjení nových profilů tepelné úpravy
■ Provádění nastavení přístroje
■ import resp. export dat
Kromě toho provádí v případě potřeby všechny činnosti obsluhy.
Provádí konkrétní obsluhu, jako je např.:
■ výběr a spuštění profilu tepelné úpravy
■ výběr a spuštění profilu čištění
■

Obsluha

Uspořádání návodu k obsluze
Kapitola/Odstavec

Účel

Cílová sku‐
pina

Všeobecné

Vysvětluje zacházení s tímto návodem k obsluze a rozhraní
s uživatelskou příručkou

Kuchař
Obsluha
Kuchař
Obsluha

Funkce easyDial

■
■

Uspořádání easyDial
Tepelná úprava s easy‐
Dial
Práce s kuchařkou
Čištění s easyDial

Obsahuje přehled funkcí easyDial
Obsahuje vybrané profily tepelné úpravy jako příklady

Popisuje uspořádání tlačítek pracovní plochy
■
■

Obsahuje návody na obsluhu easyDial při tepelné úpravě
Obsahuje popis postupů tepelné úpravy easyDial

Obsahuje návody na obsluhu kuchařky a vytváření profilů
tepelné úpravy
■
■

Obsahuje návody na obsluhu easyDial při čistění
Obsahuje popis čištění easyDial

Kuchař
Obsluha
Kuchař
Obsluha
Kuchař
Obsluha
Obsluha

Provádění nastavení in
easyDial

Obsahuje návody na nastavení v „Settings“

Kuchař

Import/Export dat

Obsahuje návody pro import resp. export dat

Kuchař

Způsob psaní desetinných čísel
Kvůli mezinárodní jednotnosti se vždy používá desetinná tečka.

Návod k obsluze
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2 Funkce easyDial
Účel této kapitoly
easyDial je pracovní plocha konvektomatu.
Pomocí easyDial můžete sami rychle vytvořit profily tepelné úpravy. Najdete k tomu všechny funkce
na jedné úrovni
Obsahuje přehled funkcí easyDial a výběr dostupných profilů tepelné úpravy.

2.1 Funkce easyDial v přehledu
Provozní režimy easyDial
Pomocí easyDial můžete pracovat s těmito provozními režimy:
■
Pára
■
Kombinovaná pára
■
Horký vzduch
■
Regenerace
Ve spojení s funkcemi tepelné úpravy (přídavné funkce ACS+) můžete provádět různé způsoby te‐
pelné úpravy.
Disponibilní funkce tepelné úpravy
Následující tabulka podává přehled o provozních režimech a funkcích tepelné úpravy, které jsou k to‐
mu k dispozici (přídavné funkce ACS+).
'Ano' znamená, že je funkce tepelné úpravy pro tento provozní režim k dispozici.
'Ne' znamená, že funkce tepelné úpravy není pro tento provozní režim k dispozici.
Funkce tepelné úpravy, které nejsou k dispozici, není možné při zadání profilů tepelné úpravy navolit.
Tlačítko

Funkce tepelné úpra‐ Provozní režim Provozní režim Provozní režim Provozní režim
vy
Pára
Kombinovaná
Horký vzduch
Regenerace
pára
Rychlost ventilátoru

Ano

Ano

Ano

Ano

HumidityPro

Ne

Ano

Ne

Ne

Crisp&Tasty

Ne

Ne

Ano

Ne

BakePro

Ne

Ne

Ano

Ne

Profil tepelné úpravy a kuchařka
Profil tepelné úpravy je kombinace parametrů tepelné úpravy, jako je např. teplota a doba tepelné úp‐
ravy. Můžete vytvořit své vlastní profily tepelné úpravy a můžete v 'kuchařce‚ kuchařce spravovat až
99 profilů tepelné úpravy. Kromě toho najdete v 'kuchařce‚ již předdefinované profily tepelné úpravy.
Čištění varného prostoru s easyDial
Pro čištění varného prostoru je k dispozici 10 profilů čištění:
Profil čištění poloautomatické čištění
■
Profil čištění vyplachováním vodou
■
Plně automatické čištění varného prostoru systémem ConvoClean: Lze zvolit 8 profilů čištění pro
různé stupně znečištění, částečně včetně dezinfekce parou a sušení

■

Settings
Pod Settings je možné nastavit datum a čas, teplotní jednotku a hlasitost signálního tónu.

Návod k obsluze
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Funkce Import-/Export
Do funkcí Import resp. Export se mohou importovat nebo exportovat např. kuchařky a aktualizace soft‐
waru.

Návod k obsluze
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2.2 Vybrané profily tepelné úpravy
Různé profily tepelné úpravy
Produkt

ACS+

Mražená bageta

170°C 15 min

Baked Potato

180°C

Crème Caramel / Royal
Rybí prsty

-

-

1

93°C

-

80°C 35 min

-

-

210°C 12 min

-

5

Fermentace, pečivo

35°C

3 min

-

Kuřecí prsa pečená

235°C

-

72°C

-

Karotka čerstvá

100°C

8 min

-

-

Vepřový řízek, smažený

200°C

9 min

-

Návod k obsluze

10

1

3

3 Uspořádání easyDial

3 Uspořádání easyDial
Účel této kapitoly
Konvektomat se obsluhuje tlačítky (obrazovková tlačítka) a rotačním inkrementálním snímačem Con‐
votherm-Dial (C-Dial). Všechny funkce přístroje jsou navolitelné přímo těmito tlačítky a prostřednictvím
snímače C-Dial přes displej.
V této kapitole vám představíme pracovní plochu easyDial, vysvětlíme vám funkce dostupných tlačítek
a displejů a funkce C-Dial.

3.1 Uspořádání easyDial v přehledu
Výběr provozního režimu
Viz strana 12

Zadávání a indikace teploty tepelné úpravy
Viz strana 12

Zadávání a indikace doby tepelné úpravy nebo teploty já‐
dra
Viz strana 12
Výběr funkcí tepelné úpravy (ACS+ přídavné funkce)
Viz strana 13

Indikátor výzev
Viz strana 14
Programová oblast
Viz strana 15

C-Dial, řídicí jednotka a stavová indikace
Viz strana 16

Návod k obsluze
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3.2 Tlačítka provozních režimů
Pára

Tlačítko pro zadání profilu tepelné úpravy s provozním
režimem Pára
■ Indikace nad tlačítkem svítí červeně, když je zvolen
tento režim.

Kombinovaná pára

Tlačítko pro zadání profilu tepelné úpravy s provozním
režimem Kombinovaná pára

Horký vzduch

Tlačítko pro zadání profilu tepelné úpravy s provozním
režimem Horký vzduch

Regenerace à la Carte

Tlačítko pro zadání profilu tepelné úpravy s regenerační
funkcí Regenerace à la Carte

3.3 Tlačírko a indikace teploty tepelné úpravy
Teplota tepelné úpravy

Tlačítko pro zadání teploty tepelné úpravy

Displej

Indikace teploty tepelné úpravy
■ Indikace svítí s nastavenou teplotou ve °C
■ Indikace bliká, dokud se teplota tepelné úpravy může
nastavit (cca 5 sekund)

3.4 Tlačítko a indikace doby tepelné úpravy a tepoty jádra

Návod k obsluze

Doba tepelné úpravy

Tlačítko pro zadání doby tepelné úpravy

Displej

Indikace doby tepelné úpravy nebo teploty jádra
■ Indikace svítí s nastavenou hodnotou
■ Indikace bliká, dokud se teplota tepelné úpravy nebo
teplota jádra může nastavit (cca 5 sekund)

Teplota jádra

Tlačítko pro zadání teploty jádra
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3.5 Tlačítka funkcí tepelné úpravy
Rychlost ventilátoru

Tlačítko pro výběr funkce tepelné úpravy pro regulaci
rychlosti proudění ve varném prostoru v 5 stupních
Stupeň 1
Minimální rychlost proudění
Stupeň 4
Předběžné nastavení
Stupeň 5
Maximální rychlost proudění
HumidityPro
Tlačítko pro výběr funkce tepelné úpravy pro regulaci
vlhkosti ve varném prostoru v 5 stupních
Stupeň 1
Minimální vlhkost
Stupeň 5
Aximální vlhkost
Crisp&Tasty
Tlačítko pro výběr funkce tepelné úpravy pro regulaci
odvlhčování varného prostoru v 5 stupních
Stupeň 1
Minimální odvlhčování
Stupeň 5
Maximální odvlhčování
BakePro
Tlačítko pro výběr funkce pečení se zapařováním a au‐
Jen pro navolení při zadá‐ tomaticky regulovanou dobou zastavení ventilátoru v 5
stupních
ní profilu tepelné úpravy
Stupeň 1
Minimální zavlhčování
Stupeň 5
Maximální zavlhčování
Ruční zapařování
Tlačítko přinášení vlhkosti do varného prostoru jako
pára nebo mlha.
Lze navolit jen během
Indikace nesvítí
postupu tepelné úpravy

Návod k obsluze
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3.6 Indikátor výzev
Nedostatek oplachovacího Indikace bliká červeně, když se musí doplnit oplachova‐
prostředku
cí prostředek
(jen u plně automatického čištění varného prostoru)
Nedostatek čisticího
Indikace bliká červeně, když se musí doplnit čisticí
prostředku
prostředek
(jen u plně automatického čištění varného prostoru)
Nedostatek vody
Indikace bliká červeně, když se je přerušený přívod vo‐
dy
Chyba zařízení
Otevřít dveře přístroje

Indikace bliká červeně , když je aktivní chyba zařízení,
provést akci,
popř. zavolat servisního technika
Indikace svítí žlutě, když se mají dveře přístroje otevřít

Zavřít dveře přístroje

Indikace svítí žlutě, když se mají dveře přístroje zavřít

Nastříkání čisticího
prostředku

Indikace svítí žlutě, když se má do varného prostoru
nastříkat čisticí prostředek
(jen u poloautomatického čištění varného prostoru)
Indikace svítí žlutě, když se má varný prostor vypláchn‐
out vodou
(jen u poloautomatického čištění varného prostoru)
■ Indikace svítí žlutě, když je USB flash disk zasunutý a
rozpozná se
■ Indikace bliká žlutě, když se data přenášejí

Vypláchnutí vodou
USB flash disk zasunutý

Návod k obsluze
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3.7 Programová oblast
Kuchařka
Kuchařka se zasu‐
nutým USB flash
diskem
Čištění

Tlačítko ke kuchařce pro správu až 99 profilů tepelné úpravy
Viz strana 31
Tlačítko k funkcím Import/Export
Viz strana 51
Tlačítko k profilům čištění pro čištění varného prostoru
Viz strana 39

Displej

Indikace:
■ aktuální teploty ve varném prostoru resp. teploty jádra
■ Předehřívací teplota resp. teplota Cool down
■ aktuální doby tepelné úpravy během tepelné úpravy
■ Programová místa pro profily tepelné úpravy v kuchařce
■ Profily čištění
■ Settings
■ Funkce import/export
■ Kódy chyb

Předehřívání

Tlačítko pro ruční předehřívání varného prostoru
Indikace bliká, když je 'Předehřívání' vhodné
■ Indikace svítí, když se provádí 'Předehřívání'
Viz strana 24
Tlačítko pro rychlé ochlazení varného prostoru
■ Indikace bliká, když je 'Cool down' vhodný
■ Indikace svítí, když se provádí 'Cool down'
Viz strana 24
■

Cool down

Návod k obsluze
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3.8 Funkce C-Dialu
C-Dial otočit

Zvolit nastavení

Krátce stisknout CDial

■

Držet C-Dial stiskn‐
utý

Přístup k 'Settings'
Viz strana 49

C-Dial zelený

Svítí

Potvrdit nastavení
Spustit popř. ukončit procesy
Viz strana 25
Viz strana 41
■

■
■
■

C-Dial žlutý

Bliká

Výzva k jednání pro obsluhu

Svítí

■
■
■
■

Dveře přístroje otevřené
'Předehřívání' nebo 'Cool down' se provádí
Proces čištění probíhá
Programové místo v 'Kuchařce' volné

C-Dial červený

Bliká
Svítí

Výzva k opatrnosti pro obsluhu
Postup tepelné úpravy probíhá

C-Dial modrá

Svítí

USB flash disk zasunutý a 'Kuchařka' je zvo‐
lená
Provádí se přenos dat

Bliká

Návod k obsluze
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4 Tepelná úprava s easyDial
Účel této kapitoly
Pro tepelnou úpravu pokrmů v konvektomatu potřebujete pro váš produkt vhodný profil tepelné úpra‐
vy.
Profil tepelné úpravy s jedním krokem můžete rychle zadat přes provozní režimy pracovní plochy
easyDial a okamžitě spustit.
Profil tepelné úpravy s více kroky musíte nově vytvořit prostřednictvím 'Kuchařky. Profil tepelné úpra‐
vy, který už je v 'Kuchařce' obsažený, můžete ihned vyvolat a spustit, viz také 'Práce s kuchařkou'
strana 31.
Před spuštěním postupu tepelné úpravy se vždy musíte seznámit s pravidly a upozorněními na nebez‐
pečí pro bezpečné zacházení s přístrojem uvedenými v uživatelské příručce a řídit se pokyny, které
jsou v ní obsaženy.
V této kapitole najdete krok za krokem návody a postupy tepelné úpravy pro nejdůležitější činnosti te‐
pelnné úpravy za použití easyDial.

4.1 Zadat profil tepelné úpravy s párou
Oblast použití
Provozní režim 'Pára' je například vhodný pro tyto způsoby tepelné úpravy:
■
■

Vaření
Pošírování

■
■

Vaření v páře
Konzervování

■

Blanšírování

Teplotní rozsah
S provozním režimem 'Pára' pracujete v teplotním rozsahu od 30 °C do 130 °C.
Disponibilní funkce tepelné úpravy
Rychlost ventilátoru v 5 stupních
Zadávání profilu tepelné úpravy
1.

Zvolte provozní režim 'Pára'.

2.

Zvolte tlačítko 'Teplota tepelné úpravy'.

3.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou teplotu.

4.

Zvolte tlačítko 'Doba tepelné úpravy'.

5.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou dobu te‐
pelné úpravy.

Návod k obsluze
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Zvolte požadovaný stupeň 'Rychlosti ventilátoru'.
Viz strana 13

6.

Výsledek: Profil tepelné úpravy je zadaný.
Další kroky:
■ Předehřívání nebo ochlazení varného prostoru po výzvě, postup viz strana 24
■ Start procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Průběh tepelné úpravy s předehříváním, viz strana 26
■ Průběh tepelné úpravy s Cool down, viz strana 28

Návod k obsluze
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4.2 Zadat profil tepelné úpravy s kombinovanou párou
Oblast použití
Kombinovaná pára je kombinace z horkého vzduchu a páry. 'Kombinovaná pára' je provozní režim
konvektomatu, při kterém se potraviny tepelně upravují kombinovanou párou. Provozní režim 'Kombi‐
novaná pára' je vhodný například pro následující způsoby tepelné úpravy:
■

Pečení

■

Pečení pečiva

■

Smažení

Teplotní rozsah
S provozním režimem 'Kombinovaná pára' pracujete v teplotním rozsahu od 30 °C do 250 °C.
Disponibilní funkce tepelné úpravy
Rychlost ventilátoru v 5 stupních
HumidityPro v 5 stupních nebo automatické regulace
Zadávání profilu tepelné úpravy
1.

Zvolte provozní režim 'Kombinovaná pára'.

2.

Zvolte tlačítko 'Teplota tepelné úpravy'.

3.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou teplotu.

4.

Zvolte tlačítko 'Doba tepelné úpravy'.

5.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou dobu te‐
pelné úpravy.

6.

Zvolte požadovaný stupeň 'Rychlosti ventilátoru'.
Viz strana 13

7.

Zvolte požadovaný stupeň 'HumidityPro'.
Viz strana 13

Výsledek: Profil tepelné úpravy je zadaný.
Další kroky:
■ Předehřívání nebo ochlazení varného prostoru po výzvě, postup viz strana 24
■ Start procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Průběh tepelné úpravy s předehříváním, viz strana 26
■ Průběh tepelné úpravy s Cool down, viz strana 28

Návod k obsluze
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4.3 Zadávání profilu tepelné úpravy horkým vzduchem
Oblast použití
'Horký vzduch' je provozní režim konvektomatu, při kterém se potraviny tepelně upravují suchým hor‐
kem. Provozní režim 'Horký vzduch' je vhodný například pro tyto způsoby tepelné úpravy:
■
■

Pečení
Grilování

■
■

Pečení pečiva
Pražení

■

Gratinování

Teplotní rozsah
S provozním režimem 'Horký vzduch' pracujete v teplotním rozsahu od 30 °C do 250 °C.
Disponibilní funkce tepelné úpravy
Rychlost ventilátoru v 5 stupních
Crisp&Tasty v 5 stupních
BakePro v 5 stupních
Zadávání profilu tepelné úpravy
1.

Zvolte provozní režim 'Horký vzduch'.

2.

Zvolte tlačítko 'Teplota tepelné úpravy'.

3.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou teplotu.

4.

Zvolte tlačítko 'Doba tepelné úpravy'.

5.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou dobu te‐
pelné úpravy.

6.

Zvolte požadovaný stupeň 'Rychlosti ventilátoru'.
Viz strana 13

7.

Zvolte požadovaný stupeň 'Crisp&Tasty'.
Viz strana 13

8.

Zvolte požadovaný stupeň 'BakePro'.
Viz strana 13

Výsledek: Profil tepelné úpravy je zadaný.
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Další kroky:
■ Předehřívání nebo ochlazení varného prostoru po výzvě, postup viz strana 24
■ Start procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Průběh tepelné úpravy s předehříváním, viz strana 26
■ Průběh tepelné úpravy s Cool down, viz strana 28
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4.4 Zadat profil tepelné úpravy přes regeneraci
Oblast použití
'Regenerace' je regenerační funkce konvektomatu, při které se předběžně tepelně upravené pokrmy
dokončují a připravují se k podávání. Regenerace je vhodná téměř pro všechny druhy pokrmů. Pokr‐
my jsou k tomu připraveny na talířích.
Teplotní rozsah
S 'Regenerací' pracujete v teplotním rozsahu od 120 °C do 160 °C.
Disponibilní funkce tepelné úpravy
Rychlost ventilátoru v 5 stupních
Zadávání profilu tepelné úpravy
1.

Zvolte regenerační funkci 'Regenerace'.

2.

Zvolte tlačítko 'Teplota tepelné úpravy'.

3.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou teplotu.

4.

Zvolte tlačítko 'Doba tepelné úpravy'.

5.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou dobu te‐
pelné úpravy.

6.

Zvolte požadovaný stupeň 'Rychlosti ventilátoru'.
Viz strana 13

Výsledek: Profil tepelné úpravy je zadaný.
Další kroky:
■ Předehřívání nebo ochlazení varného prostoru po výzvě, postup viz strana 24
■ Start procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Průběh tepelné úpravy s předehříváním, viz strana 26
■ Průběh tepelné úpravy s Cool down, viz strana 28
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4.5 Zadání profilu tepelné úpravy s měřením teploty jádra
Oblast použití
Při měření teploty jádra se doba procesu tepelné úpravy řídí teplotou jádra v produktu a nikoli časem.
Může se používat ve spojení se všemi provozními režimy. Bezpečné zacházení se sondou teploty já‐
dra najdete v uživatelské příručce.
Měření teploty jádra doporučujeme především při dlouhodobém a bodovém pečení (medium, rare
apod.)
Teplotní rozsah
S provozním režimem ‚Měření teploty jádra' pracujete v teplotním rozsahu od 20 °C do 99 °C.
Disponibilní funkce tepelné úpravy
Podle volby provozního režimu, viz také disponibilní 'Funkce tepelné úpravy' na strana 8.
Zadávání profilu tepelné úpravy
1.

Zvolte požadovaný provozní režim, např. 'Horký
vzduch'.

2.

Zvolte tlačítko 'Teplota tepelné úpravy'.

3.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou teplotu.

4.

Zvolte tlačítko 'Teplota jádra'.

5.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou teplotu
jádra.

6.

Zvolte tlačítko požadované funkce pro nastavení
stupně, např. 'Rychlost ventilátoru'.
Viz strana 13

Výsledek: Profil tepelné úpravy je zadaný.
Další kroky:
■ Tepelná úprava se sondou teploty jádra, postup viz uživatelská příručka
■ Předehřívání nebo ochlazení varného prostoru po výzvě, postup viz strana 24
■ Start procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Průběh tepelné úpravy s předehříváním, viz strana 26
■ Průběh tepelné úpravy s Cool down, viz strana 28
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4.6 Volba předehřívání popř. Cool down
Předpoklady
■
■

Nově jste zadali profil tepelné úpravy nebo jste ho vyvolali z 'Kuchařky'.
Obdržíte výzvu, abyste varný prostor před tepelnou úpravou pokrmů předehřáli nebo ochladili.

Volba předehřívání
Zvolte tlačítko 'Předehřívání' pro předehřátí varné‐
ho prostoru po výzvě.

1.

Výsledek: Varný prostor se předehřívá.
Další kroky:
■ Start procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Průběh tepelné úpravy s předehříváním, viz strana 26
Volba Cool down
Zvolte tlačítko 'Cool down' pro ochlazení varného
prostoru po výzvě.

1.

Výsledek: Varný prostor se ochladí.
Další kroky:
■ Start procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Průběh tepelné úpravy s Cool down, viz strana 28
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4.7 Start procesu tepelné úpravy
Předpoklady
■

■
■
■

Před spuštěním postupu tepelné úpravy jste se seznámili s uvedenými pravidly a upozorněními na
nebezpečí pro bezpečné zacházení s přístrojem' v uživatelské příručce a dodržujte pokyny, které
tam jsou uvedeny.
Nově jste zadali profil tepelné úpravy.
Po příslušné výzvě jste předehřáli nebo ochladili varný prostor.
C-Dial svítí zeleně.

Start procesu tepelné úpravy
Krátce stiskněte C-Dial pro spuštění procesu te‐
pelné úpravy.

1.

Výsledek: Proces tepelné úpravy se spouští a
C-Dial svítí červeně.
Další kroky:
■ Zastavení procesu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ Změna dat tepelné úpravy, postup viz strana 30
■ S profilem tepelné úpravy vařit, postup viz kapitola 'Jak postupovat při vaření' v uživatelské přír‐
učce

4.8 Zastavení procesu tepelné úpravy
Předpoklady
■
■

Spustili jste proces tepelné úpravy.
C-Dial svítí červeně.

Zastavení procesu tepelné úpravy
Krátce stiskněte C-Dial pro zastavení procesu te‐
pelné úpravy.

1.

Výsledek: Proces tepelné úpravy se zastaví a
C-Dial svítí zeleně.
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4.9 Průběh tepelné úpravy s předehříváním
Předpoklady
■
■

Byl nově zadán profil tepelné úpravy nebo byl vyvolán z 'Kuchařky'.
Teplota varného prostoru je pro zvolený profil tepelné úpravy příliš nízká.

Průběh tepelné úpravy
1

Teplota varného prostoru je příliš nízká
Přístroj hlásí blikáním indikace 'Předehřívání', že
se má varný prostor ručně předehřát. C-Dial svítí
zeleně.

2

Předehřívání
Po výběru tlačítka 'Předehřívání' přístroj automat‐
icky vyhřeje varný prostor na nastavenou teplotu
profilu tepelné úpravy. C-Dial svítí během
předehřívání žlutě.

3

Teplota varného prostoru se udržuje
Když je tepoty varného prostoru dosaženo, bliká
C-Dial zeleně. Teplota varného prostoru se udržuje.

Výzva k vkládání pokrmů
Zároveň zazní signál ke vkládání a indikace výzvy
'Otevřít dveře přístroje' svítí.
4

Vkládání
Během plnění varného prostoru svítí C-Dial žlutě.

5

Start
Po uzavření dveří přístroje svítí C-Dial zeleně. Stis‐
knutím C-Dial se tepelná úprava spustí.

6

Tepelná úprava
Proces tepelné úpravy začíná. Zbývající doba te‐
pelné úpravy nebo dosažená teplota jádra se zo‐
brazuje. C-Dial svítí červeně.
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7

Konec tepelné úpravy dosažen
Když je dosaženo konce tepelné úpravy, bliká
C-Dial zeleně.

Výzva k vyjmutí pokrmů
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
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4.10 Průběh tepelné úpravy s Cool down
Předpoklady
■
■

Byl nově zadán profil tepelné úpravy nebo byl vyvolán z 'Kuchařky'.
Teplota varného prostoru je pro zvolený profil tepelné úpravy příliš vysoká.

Průběh tepelné úpravy
1

Teplota varného prostoru je příliš vysoká
Přístroj hlásí blikáním indikace 'Cool down' (zpětné
odečítání), že se má varný prostor ručně vychladit.
C-Dial svítí zeleně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň svítí indikace výzvy 'Otevřít dveře přís‐
troje', aby se ochlazování urychlilo.
2

Výzva k ochlazení
Po otevření dveří přístroje bliká dále indikace
'Cool down'. C-Dial svítí žlutě.

3

Ochlazení
Výběrem tlačítka 'Cool down' chladí přístroj při bě‐
žícím ventilátoru automaticky varný prostor na nas‐
tavenou teplotu profilu tepelné úpravy. C-Dial svítí
během ochlazování žlutě.

4

Teplota varného prostoru dosažena
Když je tepoty varného prostoru dosaženo, ventilá‐
tor se zastaví. C-Dial bliká zeleně.

Vkládání
Zároveň během plnění varného prostoru svítí indi‐
kace výzvy 'Zavřít dveře přístroje'.
5

Start
Po uzavření dveří přístroje svítí C-Dial zeleně. Stis‐
knutím C-Dial se tepelná úprava spustí.

6

Tepelná úprava
Proces tepelné úpravy začíná. Zbývající doba te‐
pelné úpravy nebo dosažená teplota jádra se zo‐
brazuje. C-Dial svítí červeně.
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7

Konec tepelné úpravy dosažen
Když je dosaženo konce tepelné úpravy, bliká
C-Dial zeleně.

Výzva k vyjmutí pokrmů
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
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4.11 Změna dat během tepelné úpravy
Předpoklady
■

Spustili jste proces tepelné úpravy.

Změna dat během tepelné úpravy
1.

Zvolte tlačítko 'Teplota tepelné úpravy' pro změnu
teploty tepelné úpravy.

2.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou teplotu.

3.

Zvolte tlačítko 'Doba tepelné úpravy' pro změnu do‐
by tepelné úpravy.

4.

Otáčením C-Dialu nastavte požadovanou dobu te‐
pelné úpravy.

5.

Zvolte tlačítko požadované funkce tepelné úpravy
pro nastavení stupně funkce tepelné úpravy, např.
'Rychlost ventilátoru'.

Výsledek: Změny se cca za 5 sekund převezmou
do procesu tepelné úpravy.

4.12 Ruční zapařování během procesu tepelné úpravy
Předpoklady
■
■

Nově jste zadali profil tepelné úpravy s provozním režimem 'Horký vzduch' nebo jste ho vyvolali z
'Kuchařky'.
Spustili jste proces tepelné úpravy.

Ruční zapařování během procesu tepelné úpravy
Tiskněte tlačítko 'Ruční zapařování' tak dlouho, jak
se má zapařovat.

1.

Výsledek: Pokrm se zapařuje.
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5 Práce s kuchařkou
Účel této kapitoly
Prostřednictvím 'Kuchařky' z easyDial můžete vyvolat již existující profil tepelné úpravy a můžete ho
ihned spustit.
Před spuštěním postupu tepelné úpravy se vždy musíte seznámit s pravidly a upozorněními na nebez‐
pečí pro bezpečné zacházení s přístrojem uvedenými v uživatelské příručce a řídit se pokyny, které
jsou v ní obsaženy.
Jen v 'Kuchařce' můžete zadávat a ukládat profil tepelné úpravy s více kroky. Profil tepelné úpravy,
který už byl jednou v 'Kuchařce' uložený, se nemůže změnit, ale musí se případněvymazat a zadat
znovu.
Když chcete používat osvědčenou 'Kuchařku' pro jiné konvektomaty Convotherm, můžete tuto ku‐
chařku přes přípojku USB, funkcemi Import/Export kuchařky, exportovat a importovat.
V této kapitole najdete krok za krokem návody a postupy tepelné úpravy pro nejdůležitější činnosti s
'Kuchařkou'.

5.1 Vyvolání profilu tepelné úpravy z kuchařky
Funkce kuchařky
Programové místo P1 až P99 pro profily tepelné úpravy
Profil tepelné úpravy s jedním krokem tepelné úpravy
3. krok profilu tepelné úpravy skládající se z více kroků, maximálně je možných 9 kro‐
ků
Předpoklady
■

Profil tepelné úpravy byl v 'Kuchařce' uložen.

Vyvolání profilu tepelné úpravy z kuchařky
1.

Zvolte tlačítko 'Kuchařka'.

2.

Zvolte otáčením C-Dial programové místo požado‐
vaného profilu tepelné úpravy.
C-Dial zelený = obsazené programové místo

Výsledek: Zobrazuje se profil tepelné úpravy s daty
kroku tepelné úpravy.
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Další kroky:
■ Předehřívání nebo ochlazení varného prostoru po výzvě, postup viz strana 24
■ Spuštění profilu tepelné úpravy z kuchařky, postup viz strana 33
■ Vymazání profilu tepelné úpravy z kuchařky, postup viz strana 36
■ Opuštění kuchařky, postup viz strana 37
■ Průběh tepelné úpravy profilu s více kroky, viz strana 38
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5.2 Spuštění profilu tepelné úpravy z kuchařky
Předpoklady
■

■
■
■

Před spuštěním profilu tepelné úpravy jste se seznámili s uvedenými pravidly a upozorněními na
nebezpečí pro bezpečné zacházení s přístrojem' v uživatelské příručce a dodržujte pokyny, které
tam jsou uvedeny.
Vyvolali jste profil tepelné úpravy z 'Kuchařky'.
Po výzvě jste předehřáli nebo ochladili varný prostor.
C-Dial svítí zeleně.

Spuštění profilu tepelné úpravy z kuchařky
Krátce stiskněte C-Dial pro spuštění procesu te‐
pelné úpravy.

1.

Výsledek: Profil tepelné úpravy se ihned spustí a
C-Dial svítí červeně.
Další kroky:
■ Zastavení postupu tepelné úpravy, postup viz strana 25
■ S profilem tepelné úpravy vařit, postup viz kapitola Jak postupovat při vaření v uživatelské příručce
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5.3 Nové založení profilu tepelné úpravy s jedním krokem v kuchařce
Nové založení profilu tepelné úpravy s jedním krokem v kuchařce
1.

Zvolte tlačítko 'Kuchařka'.

2.

Zvolte otáčením C-Dial volné programové místo
pro profil tepelné úpravy.
C-Dial žlutý = volné programové místo
C-Dial zelený = obsazené programové místo

3.

Zadejte data profilu tepelné úpravy.

4.

Uložte data tlačítkem 'Kuchařka'.

5.

Odmítněte zadání dalšího kroku tepelné úpravy.
Nebo když teď chcete zadat další krok tepelné úp‐
ravy, postup viz 'Založení profilu tepelné úpravy s
více kroky v kuchařce' na strana 35.

6.

Potvrďte tlačítkem 'Kuchařka'.

7.

Zvolte tlačítko 'Kuchařka' pro opuštění kuchařky.

Výsledek: Profil tepelné úpravy byl založen.
Další kroky:
■ Založení profilu tepelné úpravy s více kroky v kuchařce, postup viz strana 35
■ Vyvolání profilu tepelné úpravy z kuchařky, postup viz strana 31
Návod k obsluze
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5.4 Založení profilu tepelné úpravy s více kroky v kuchařce
Předpoklady
■
■

Nacházíte se v 'Kuchařce' a zvolili jste programové místo.
Již jste zadali a uložili první krok tepelné úpravy a uložili ho.

Založení profilu tepelné úpravy s více kroky v kuchařce
1.

Zadejte data pro 2. krok profilu tepelné úpravy.

2.

Uložte data 2. kroku tepelné úpravy tlačítkem 'Ku‐
chařka'.

3.

Odmítněte zadání dalšího kroku tepelné úpravy.
Nebo zde zadejte data dalšího kroku tepelné úpra‐
vy.

4.

Potvrďte tlačítkem 'Kuchařka'.

5.

Zvolte tlačítko 'Kuchařka' pro opuštění kuchařky.

Výsledek: Profil tepelné úpravy byl založen.
Další kroky:
■ Vyvolání profilu tepelné úpravy z kuchařky, postup viz strana 31
■ Průběh tepelné úpravy profilu s více kroky, viz strana 38
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5.5 Vymazání profilu tepelné úpravy z kuchařky
Funkce kuchařky
Programové místo P1 až P99 pro profily tepelné úpravy
Vymazat profil tepelné úpravy
Předpoklady
■

Profil tepelné úpravy byl v 'Kuchařce' uložen.

Vymazání profilu tepelné úpravy z kuchařky
1.

Zvolte tlačítko 'Kuchařka'.

2.

Zvolte otáčením C-Dial programové místo požado‐
vaného profilu tepelné úpravy.
C-Dial zelený = obsazené programové místo

3.

Držte tlačítko 'Kuchařka' tak dlouho stlačené, do‐
kud se na displeji nezobrazí 'del'.

4.

Ihned potvrďte tlačítkem 'Kuchařka'.

Výsledek: Profil tepelné úpravy byl z programového
místa vymazán. C-Dial svítí žlutě.
Další kroky:
■ Opuštění kuchařky, postup viz strana 37
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5.6 Opuštění kuchařky
Předpoklady
■

Programové místo profilu tepelné úpravy bylo zvoleno v 'Kuchařce'.

Opuštění kuchařky
Zvolte tlačítko 'Kuchařka'.

1.

Výsledek: 'Kuchařka' se opustí.
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5.7 Průběh tepelné úpravy profilu s více kroky
Předpoklady
■
■
■

Byl vyvolán profil tepelné úpravy s více kroky z 'Kuchařky'.
Varný prostor byl po výzvě předehřát nebo ochlazen.
Varný prostor byl naplněn.

Průběh tepelné úpravy
1

Start
Po uzavření dveří přístroje svítí C-Dial zeleně. Stis‐
knutím C-Dial se tepelná úprava spustí.

2

Tepelná úprava - krok 1
Proces tepelné úpravy začíná krokem 1. Zbývající
celková doba tepelné úpravy resp. dosažená teplo‐
ta jádra se zobrazuje střídavě s aktuálním krokem
tepelné úpravy u všech kroků tepelné úpravy.
C-Dial svítí červeně.

3

Tepelná úprava - krok 2
Proces tepelné úpravy pokračuje krokem 2. C-Dial
svítí červeně.

4

Tepelná úprava - krok 3
Proces tepelné úpravy pokračuje krokem 3. C-Dial
svítí červeně.

5

Konec tepelné úpravy dosažen
Když je dosaženo konce tepelné úpravy, bliká
C-Dial zeleně.

Výzva k vyjmutí pokrmů
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
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6 Čištění s easyDial
Účel této kapitoly
Pro čištění varného prostoru jsou přes 'Čištění' k dispozici různé profily čištění.
Před startem procesu čištění se vždy musíte seznámit s uvedenými pravidly a upozorněními na ne‐
bezpečí pro bezpečné zacházení při čištění v uživatelské příručce a řídit se pokyny, které v ní jsou
obsaženy.
V této kapitole najdete krok za krokem návody a postupy čištění pro nejdůležitější činnosti čištění s
easyDial.

6.1 Vyvolání profilů čištění
Disponibilní profily čištění
Profil čištění Cleaning assistent, poloautomatické čistění varného prostoru
Profil čištění vyplachováním vodou
Profily čištění ConvoClean
Stupeň čištění 1 pro mírné znečištění
Stupeň čištění 2 pro střední znečištění
Stupeň čištění 3 pro silné znečištění
Stupeň čištění 4 pro velmi silné znečištění
Stupeň čištění 1 pro mírné znečištění s dezinfekcí párou a sušením
Stupeň čištění 2 pro střední znečištění s dezinfekcí párou a sušením
Stupeň čištění 3 pro silné znečištění s dezinfekcí párou a sušením
Stupeň čištění 4 pro velmi silné znečištění s dezinfekcí párou a sušením
Vyvolání profilů čištění
1.

Zvolte tlačítko 'Čištění'.

2.

Zvolte otáčením C-Dial požadovaný profilu čištění.

Výsledek: Profil čištění s dobou čištění se zobrazí.
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Další kroky:
■ Start profilu čištění, postup viz strana 41
■ Opuštění čištění, postup viz strana 42
■ Průběh poloautomatického čištění varného prostoru, viz strana 43
■ Průběh čištění varného prostoru bez čisticích prostředků, viz strana 45
■ Průběh plně automatického čištění varného prostoru ConvoClean, viz strana 46
■ Průběh plně automatického čištění varného prostoru ConvoClean s jednotlivým dávkováním, viz
strana 47
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6.2 Start postupu čištění
Předpoklady
■
■
■

Před spuštěním profilu čištění jste se seznámili s uvedenými pravidly a upozorněními na nebezpečí
pro bezpečnou práci při čištění v uživatelské příručce a dodržujte pokyny, které tam jsou uvedeny.
Vyvolali jste požadovaný profil čištění.
C-Dial svítí zeleně.

Start procesu čištění
Krátce stiskněte C-Dial pro spuštění procesu čiště‐
ní.

1.

Výsledek: Profil čištění se ihned spustí a C-Dial
svítí žlutě.
Další kroky:
■ Zastavení procesu čištění, postup viz strana 41
■ S profilem čištění, postup viz kapitola 'Jak postupovat při čištění' v uživatelské příručce

6.3 Zastavení procesu čištění
Předpoklady
■
■
■

Vyvolali jste profil čištění.
Spustili jste profil čištění.
C-Dial svítí žlutě.

Zastavení procesu čištění
Stiskněte C-Dial pro zastavení procesu čištění.

1.

Výsledek: Proces čištění se zastaví (to je možné
jen dokud ještě nebyl vložen čisticí prostředek). CDial svítí zeleně.
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6.4 Opuštění čištění
Předpoklady
■

Zvolili jste profil čištění.

Opuštění čištění
Zvolte tlačítko 'Čištění'.

1.

Výsledek: 'Čištění' se opustí.
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6.5 Průběh poloautomatického čištění varného prostoru
Předpoklady
■
■
■

Dveře přístroje jsou zavřené.
Byl zvolen profil poloautomatického čištění varného prostoru.
Profil čištění byl spuštěn.

Průběh čištění
1

Odstranění potravin
Před začátkem poloautomatického čištění varného
prostoru se musí z varného prostoru odstranit
všechny potraviny. C-Dial svítí zeleně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
2

Potraviny vyjmuty
Zatímco se kontroluje, jestli byly všechny potraviny
odstraněny, svítí indikace výzev 'Zavřít dveře přís‐
troje'. C-Dial svítí žlutě.

3

1. úsek čištění
Po uzavření dveří přístroje okamžitě začíná 1. úsek
čištění (fáze namáčení) procesu čištění. Doba čiš‐
tění se zobrazuje. C-Dial svítí žlutě.

4

Výzva k nastříkání čisticího prostředku
Když je 1. úsek čištění ukončen, zazní signál a in‐
dikace výzvy 'Otevřít dveře přístroje' a 'Nastříkat
čisticí prostředky' svítí.
Nastříkání čisticího prostředku
Zatímco se nastříkává čisticí prostředek, svítí indi‐
kace výzvy 'Zavřít dveře přístroje' a 'Nastříkat čisti‐
cí prostředek'. C-Dial svítí žlutě.

5

6

2. úsek čištění
Po uzavření dveří přístroje začíná 2. úsek čištění
(fáze čištění). Zbývající doba čištění se zobrazuje.
C-Dial svítí žlutě.

Návod k obsluze

43

6 Čištění s easyDial
7

8

Výzva k vypláchnutí vodou
Když je 2. úsek čištění ukončen. zazní signál a in‐
dikace výzvy 'Otevřít dveře přístroje' a 'Vypláchnout
vodou' svítí.
Vypláchnutí vodou
Zatímco se vyplachuje vodou, svítí indikace výzvy
'Zavřít dveře přístroje' a 'Vypláchnout vodou'.
C-Dial svítí žlutě.

9

3. úsek čištění
Po uzavření dveří přístroje začíná 3. úsek čištění.
Zbývající doba čištění se zobrazuje. C-Dial svítí
žlutě.

10

Konec čištění dosažen
Když je dosaženo konce čištění, bliká C-Dial ze‐
leně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.

Návod k obsluze

44

6 Čištění s easyDial

6.6 Průběh čištění varného prostoru bez čisticích prostředků
Předpoklady
■
■
■

Dveře přístroje jsou zavřené.
Byl zvolen profil čištění varného prostoru bez čisticího prostředku.
Profil čištění byl spuštěn.

Průběh čištění
1

Odstranění potravin
Před začátkem čištění varného prostoru bez čisti‐
cích prostředků se musí všechny potraviny z varné‐
ho prostoru odstranit. C-Dial svítí zeleně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
2

Potraviny vyjmuty
Zatímco se kontroluje, jestli byly všechny potraviny
odstraněny, svítí indikace výzvy 'Zavřít dveře přís‐
troje'. C-Dial svítí žlutě.

3

Čištění
Po uzavření dveří přístroje začíná ihned proces čiš‐
tění varného prostoru bez čisticích prostředků. Zbý‐
vající doba čištění se zobrazuje. C-Dial svítí žlutě.

4

Konec čištění dosažen
Když je dosaženo konce čištění, bliká C-Dial ze‐
leně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
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6.7 Průběh plně automatického čištění varného prostoru ConvoClean
Předpoklady
■
■
■

Dveře přístroje jsou zavřené.
Byl zvolen profil plně automatického čištění varného prostoru ConvoClean.
Profil čištění byl spuštěn.

Průběh čištění
1

Odstranění potravin
Před začátkem plně automatického čištění varného
prostoru ConvoClean se musí všechny potraviny z
varného prostoru odstranit. C-Dial svítí zeleně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
2

Potraviny vyjmuty
Zatímco se kontroluje, jestli byly všechny potraviny
odstraněny, svítí indikace výzev 'Zavřít dveře přís‐
troje'. C-Dial svítí žlutě.

3

Čištění
Po uzavření dveří přístroje začíná ihned proces
plně automatického čištění varného prostoru Con‐
voClean. Zbývající doba čištění se zobrazuje.
C-Dial svítí žlutě.

4

Konec čištění dosažen
Když je dosaženo konce čištění, bliká C-Dial ze‐
leně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
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6.8 Průběh plně automatického čištění varného prostoru ConvoClean s
jednotlivým dávkováním
Předpoklady
■
■
■

Dveře přístroje jsou zavřené.
Byl zvolen profil plně automatického čištění varného prostoru ConvoClean.
Profil čištění byl spuštěn.

Průběh čištění
1

Odstranění potravin
Před začátkem plně automatického čištění varného
prostoru ConvoClean s jednotlivým dávkováním se
musí všechny potraviny z varného prostoru odstra‐
nit. C-Dial svítí zeleně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
2

Potraviny vyjmuty
Zatímco se kontroluje, jestli byly všechny potraviny
odstraněny, svítí indikace výzev 'Zavřít dveře přís‐
troje'. C-Dial svítí žlutě.

3

1. úsek čištění
Po uzavření dveří přístroje se ihned spustí 1. usek
čištění (fáze namáčení) plně automatického čištění
varného prostoru ConvoClean s jednotlivým dávko‐
váním. Zbývající doba čištění se zobrazuje. C-Dial
svítí žlutě.

4

Výzva k naplnění čisticího prostředku
Když je 1. úsek čištění ukončen. zazní signál a in‐
dikace výzvy 'Otevřít dveře přístroje' a 'Nedostatek
čisticího prostředku' svítí.
Plnění čisticího prostředku
Zatímco se plní čisticí prostředek, svítí indikace vý‐
zev 'Zavřít dveře přístroje' a 'Nedostatek čisticího
prostředku'. Zobrazí se počet potřebných lahviček.
C-Dial svítí žlutě.

5

6

2. úsek čištění
Po uzavření dveří přístroje začíná 2. úsek čištění
(fáze čištění) plně automatického čištění varného
prostoru ConvoClean s jednotlivým dávkováním.
Zbývající doba čištění se zobrazuje. C-Dial svítí
žlutě.
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7

8

Výzva k naplnění oplachovacího prostředku
Když je 2. úsek čištění ukončen, zazní signál a in‐
dikace výzvy 'Otevřít dveře přístroje' a 'Nedostatek
oplachovacího prostředku' svítí.
Naplnění oplachovacího prostředku
Zatímco se plní oplachovací prostředek, svítí indi‐
kace výzvy 'Zavřít dveře přístroje' a 'Nedostatek
oplachovacího prostředku'. Zobrazí se počet
potřebných lahviček. C-Dial svítí žlutě.

9

3. úsek čištění
Po uzavření dveří přístroje začíná 3. úsek čištění
(fáze oplachování) plně automatického čištění var‐
ného prostoru ConvoClean s jednotlivým dávková‐
ním. Zbývající doba čištění se zobrazuje. C-Dial
svítí žlutě.

10

Konec čištění dosažen
Když je dosaženo konce čištění, bliká C-Dial ze‐
leně.

Výzva k otevření dveří přístroje
Zároveň zazní signál a indikace výzvy 'Otevřít
dveře přístroje' svítí.
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7 Provádění nastavení in easyDial
Účel této kapitoly
Přes 'Settings' můžete provádět na vašem konvektomatu Nastavení přístroje. V této kapitole najdete
krok za krokem návod pro nejdůležitější činnost se 'Settings'.

7.1 Nastavení data, času a teploty
Nastavení data, času, indikace teploty a hlasitosti
1.

Držte C-Dial tak dlouho stlačený, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí 'AdJ' a 'd' pro den.

2.

Zvolte otáčením C-Dial den.

3.

Krátce stiskněte C-Dial pro nastavení měsíce.

4.

Zvolte otáčením C-Dial měsíc.

5.

Krátce stiskněte C-Dial pro nastavení roku.

6.

Zvolte otáčením C-Dial rok.

7.

Krátce stiskněte C-Dial pro nastavení hodiny.

8.

Zvolte otáčením C-Dial hodinu.

9.

Krátce stiskněte C-Dial pro nastavení minut.

10

Zvolte otáčením C-Dial minuty.

11.

Krátce stiskněte C-Dial pro nastavení indikace te‐
ploty.

12.

Zvolte otáčením C-Dial požadovanou indikaci te‐
ploty ve °C.

13.

Krátce stiskněte C-Dial pro nastavení hlasitosti sig‐
nálu.

14.

Zvolte otáčením C-Dial požadovanou hlasitost od 5
do 100.
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7 Provádění nastavení in easyDial
Krátce stiskněte C-Dial pro opuštění nastavení
'Settings'.

15.

Výsledek: 'Settings' jsou uložená.
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8 Import/Export dat
Účel této kapitoly
Přes funkce import/export můžete provádět na vašem konvektomatu Nastavení přístroje. Pro import
nebo export dat potřebujete přípojku USB vašeho konvektomatu. Ta se nachází na obslužném panelu
easyDial.
V této kapitole najdete krok za krokem návody a postupy pro nejdůležitější činnosti při importu resp.
exportu.

8.1 Vyvolání a spouštění funkcí Import-/Export
Funkce Import-/Export
Export dat HACCP
Importování kuchařky
Exportování kuchařky
Importování profilu čištění s jednotlivým dávkováním
Importování profilu čištění pro čištění s kanystry
Provádění update softwaru

Předpoklady
■
■
■
■

Musíte změnit název požadované kuchařky n "B0STEPS.DB".
USB flash disk je zasunutý.
Indikace výzev 'USB flash disk zasunutý' svítí.
C-Dial svítí modře.
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8 Import/Export dat
Vyvolání a spouštění funkcí Import-/Export
1.

Zvolte tlačítko 'Kuchařka'.

2.

Zvolte otáčením C-Dial jednu z funkcí importu nebo
exportu, např. 'Pro In'.

3.

Spusťte stisknutím C-Dial zvolenou funkci importu
resp. exportu, např. 'Pro In'.

8.2 Opuštění funkcí Import/Export
Předpoklady
■
■
■

USB flash disk je zasunutý.
Funkce Import / export byly vyvolány.
C-Dial svítí modře.

Opuštění funkcí Import/Export
Zvolte tlačítko 'Kuchařka' pro opuštění funkcí Im‐
port nebo Export.

1.

Výsledek: Můžete USB flash disk vyjmout. C-Dial
svítí zeleně.
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8.3 Průběh exportu dat HACCP
Předpoklady
■
■

USB flash disk je zasunutý.
Funkce byla vyvolána a spuštěna.

Průběh exportu
1

HACCP-Data se exportují
Přístroj se spouští s exportem HACCP dat na USB
flash disku. C-Dial bliká modře.

Zároveň bliká indikace výzvy 'USB flash disk za‐
sunutý'.
2

Předávání dat je ukončeno
Předávání dat je ukončeno, když C-Dial přestane
blikat a nepřetržitě svítí modře.

Zároveň přestane indikace výzvy 'USB flash disk
zasunutý' blikat a opět nepřetržitě svítí.
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8.4 Průběh importu a exportu kuchařky
Předpoklady
■
■

USB flash disk je zasunutý.
Byla vyvolána a spuštěna funkce import resp. export.

Průběh importu a exportu
1

Data kuchařky se importují popř. exportují
Přístroj se spouští s importem resp. exportem dat.
C-Dial bliká modře.

Zároveň bliká indikace výzvy 'USB flash disk za‐
sunutý'.
2

Předávání dat je ukončeno
Předávání dat je ukončeno, když C-Dial přestane
blikat a nepřetržitě svítí modře.

Zároveň přestane indikace výzvy 'USB flash disk
zasunutý' blikat a opět nepřetržitě svítí.
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8.5 Průběh importu profilu čištění
Předpoklady
■
■

USB flash disk je zasunutý.
Byla vyvolána a spuštěna funkce importu.

Průběh importu
1

Data profilu čištění se importují
Přístroj se spouští s importem dat zvoleného profilu
čištění. C-Dial bliká modře.

Zároveň bliká indikace výzvy 'USB flash disk za‐
sunutý'.
2

Předávání dat je ukončeno
Předávání dat je ukončeno, když C-Dial přestane
blikat a nepřetržitě svítí modře.

Zároveň přestane indikace výzvy 'USB flash disk
zasunutý' blikat a opět nepřetržitě svítí.
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8.6 Průběh importu aktualizace softwaru
Předpoklady
■
■

USB flash disk je zasunutý.
Byla vyvolána a spuštěna funkce aktualizace.

Průběh aktualizace softwaru
1

Provádí se aktualizace softwaru
P se spouští s aktualizací softwaru a importuje data
z USB flash disku. Pokrok importu se zobrazuje.
C-Dial bliká modře.

Zároveň bliká indikace výzvy 'USB flash disk za‐
sunutý'.
2

Předávání dat je ukončeno
Předávání dat je ukončeno, když C-Dial přestane
blikat a nepřetržitě svítí modře.

Zároveň přestane indikace výzvy 'USB flash disk
zasunutý' blikat a opět nepřetržitě svítí.
3

easyDial se nově spouští
Přístroj samostatně opět nově spouští easyDial.
Všechny indikace výzev a C-Dial zhasly.

4

Aktualizace softwaru je ukončena
Přístroj se spouští s indikací provozních režimů a
již bez importu/exportu dat. Indikace výzev 'USB
flash disk zasunutý' svítí. C-Dial svítí zeleně.
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