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1 Generelt

1 Generelt
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet informerer vi deg om bruken av denne betjeningsveiledningen.

1.1 Oppbygning av kundedokumentasjonen
Deler av kundedokumentasjonen
Kundedokumentasjonen til kombidamperen er bygget opp på følgende måte:
■
Installasjonshåndbok
■
Bruksanvisning
■
Betjeningsveiledning for easyTouch (denne håndboken, utdrag av skjermhjelpen)
■
Skjermhjelp som er integrert i easyTouch (fullstendig veiledning til betjening av programvaren)
Emner i installasjonshåndboken
Installasjonshåndboken er beregnet på utdannet fagpersonale, se Krav til personalet i installasjons‐
håndboken.
Den inneholder følgende emner:
■
Oppbygning og funksjon: beskriver de av kombidamperens deler som er relevante for installasjo‐
nen
■
Sikkerhet: beskriver alle farer og passende mottiltak i forbindelse med installasjonsaktivitetene
■
Transport: inneholder nødvendig informasjon om transport av kombidamperen
■
Oppstilling: lister opp og beskriver oppstillingsvarianter for kombidamperen
■
Installasjon: beskriver de nødvendige tilførselstilkoblingene
■
Idriftsetting: beskriver første gangs igangkjøring av kombidamperen
■
Utkobling: beskriver nødvendige aktiviteter på slutten av kombidamperens livssyklus
■
Tekniske data, tilkoblingsskjemaer: inneholder all nødvendig teknisk informasjon om kombidampe‐
ren
■
Sjekklister: inneholder kontrollister for installasjon av og garanti for kombidamperen
Emner i bruksanvisningen
Bruksanvisningen er beregnet på ansatte med opplæring og utdannet fagpersonale, se Krav til perso‐
nalet i betjeningshåndboken.
Den inneholder følgende emner:
■
Oppbygning og funksjon: beskriver deler som er relevante for betjening av kombidamperen
■
Sikkerhet: beskriver alle farer og passende mottiltak i forbindelse med betjening av kombidampe‐
ren
■
Mørning: beskriver regler, arbeidsgang, betjeningstrinn og håndtering av apparater ved mørning
■
Rengjøring: lister opp og beskriver rengjøringsprosedyrer, rengjøringsmidler, arbeidsgang, betje‐
ningstrinn og håndtering av apparater ved rengjøring
■
Vedlikehold: inneholder garantiinformasjon, vedlikeholdsplanen, informasjon om forstyrrelser, feil
og nøddrift, og arbeidsgang, betjeningstrinn og håndtering av apparater ved vedlikehold
Emner fra betjeningsveiledningen og skjermhjelpen
Betjeningsveiledningen og skjermhjelpen er beregnet på ansatte med opplæring og utdannet fagper‐
sonale, se 'Krav til personalet' i bruksanvisningen. For easyTouch er betjeningsveiledningen et utdrag
av skjermhjelpen.
Betjeningsveiledning og skjermhjelp omhandler følgende emner:
■
Oppbygning av brukergrensesnittet: forklaring av brukergrensesnittet til kombidamperen
■
Betjening av programvaren: inneholder anvisninger for inntasting og opphenting av mørningsprofi‐
ler, opphenting av rengjøringsprofiler, starting av mørningsdrift og rengjøringsprosesser; beskriver
innstillingene og import og eksport av data
■
Utvalgte mørningsprofiler: lister opp velprøvde mørningsprofiler
Betjeningsveiledning
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1.2 Sikkerhetsinformasjonen som MÅ leses
Sikkerhetsinformasjonen i kundedokumentasjonen
Sikkerhetsinformasjon om kombidamperen finnes bare i installasjonshåndboken og i bruksanvisnin‐
gen.
I installasjonshåndboken finner du sikkerhetsinformasjon om de aktivitetene som er beskrevet der, når
det gjelder transport, oppstilling, installasjon, igangkjøring og varig driftsstans.
I bruksanvisningen finner du sikkerhetsinformasjon om de aktivitetene som er beskrevet der, når det
gjelder mørning, rengjøring og vedlikeholdsarbeid.
Betjeningsveiledning en skal alltid ses i sammenheng med bruksanvisningen eller installasjonshånd‐
boken når det gjelder sikkerhetsinformasjon. For aktiviteter som går ut over den rene programvarebe‐
tjeningen, må du ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen og installasjonshåndboken.
Deler av denne kundedokumentasjonen som MÅ leses
Innholdet i denne betjeningsveiledningen er utelukkende begrenset til en beskrivelse av hvordan bru‐
kergrensesnittet skal håndteres. Hver enkelt anvisning avsluttes med start av en sekvens, der det må
tas hensyn til varsler, som f.eks. mørning eller rengjøring. Anvisningen for gjennomføring av en slik
sekvens finner du i installasjonshåndboken eller i bruksanvisningen.
Av hensyn til sikkerheten må alle personer som bruker kombidamperen ha lest og forstått følgende
deler av kundedokumentasjonen før arbeidsstart:
■
kapitlene For din egen sikkerhets skyld i installasjonshåndboken eller bruksanvisningen, avhengig
av hvilken arbeidsoperasjon som skal utføres
■
avsnittene i installasjonshåndboken eller bruksanvisningen som beskriver det arbeidet som skal
utføres
Hvis du ikke tar hensyn til informasjonen i installasjonshåndboken og bruksanvisningen, kan du få hel‐
seskader, miste livet og/eller ødelegge materielle verdier.

Betjeningsveiledning
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1.3 Om denne betjeningsveiledningen
Formål
Denne betjeningsveiledningen skal gi alle som bruker kombidamperen, en oversikt over easyTouchprogramvaren betjeningen av den, og sette dem i stand til å utføre grunnleggende oppgaver med pro‐
gramvaren.
Den fullstendige veiledningen til bruk av easyTouch inngår i skjermhjelpen.
Målgrupper
Navn på målgruppen
Kokk

Handlinger
Utfører i det vesentlige organisatoriske oppgaver, som f.eks.
Legge inn mørningsprofildata
■ Redigere mørningsprofiler i kokeboken
■ Utvikle nye mørningsprofiler
■ Foreta innstillinger av ovnen
Utfører dessuten alle operatøroppgaver.
Foretar den konkrete betjeningen, som f.eks.
■ Valg av en mørningsprofil
■ Start av en mørningsprofil
■ Valg av en rengjøringsprofil

■

Operatør

Oppbygning av betjeningsveiledning
Kapittel/avsnitt

Formål

Målgruppe

Generelt

Forklarer arbeidet med denne betjeningsveiledningen

easyTouch i korte trekk

■

Kokk
Operatør
Kokk
Operatør

■

Betjening av skjermhjel‐
pen
Inntasting av mørnings‐
profilen - Siden Koking

Forklarer betjeningen av skjermhjelpen
■
■

Inntasting av spesielle
mørningsprogrammer Siden Koking
Inntasting av mørnings‐
profiler - Siden Regene‐
rering
Mørning med easy‐
Touch

Inneholder en beskrivelse av brukergrensesnittet i korte
trekk
Forklarer betjeningen av programvaren

Beskriver de viktigste sidene av brukergrensesnittet for
inntasting av mørningsprofiler
Inneholder anvisninger for inntasting av mørningsprofiler

Inneholder anvisninger for inntasting av mørningsprofiler for
spesielle mørningsprogrammer

Kokk
Operatør

Beskriver de viktigste sidene av brukergrensesnittet for
inntasting av mørningsprofiler
Inneholder anvisninger for inntasting av mørningsprofiler

Kokk
Operatør

Inneholder en beskrivelse av mørningsprosessene i pro‐
gramvaren
Inneholder anvisninger for betjening av brukergrensesnit‐
tet ved mørning

Kokk
Operatør

■
■
■
■

Arbeide med kokeboken Inneholder anvisninger betjening av kokeboken
Arbeid med Press&Go /
Press&Go+
Rengjøring med easy‐
Touch

Betjeningsveiledning

Kokk
Operatør
Kokk
Operatør

Kokk
Operatør
Kokk
Operatør

Inneholder en beskrivelse av Press&Go og Press&Go+
Inneholder anvisninger for betjening av kombidamperen
med Press&Go
■ Inneholder en beskrivelse av rengjøringsprosessene i pro‐ Operatør
gramvaren
■ Inneholder anvisninger for betjening av brukergrensesnit‐
tet ved rengjøring
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Kapittel/avsnitt

Formål

Målgruppe

Foreta innstillinger i ea‐
syTouch

Inneholder anvisninger for innstillingene

Kokk

Betjening i tilfelle feil

Forklarer betjening i tilfelle feil

Kokk
Operatør

Skrivemåte for desimaltall
Av hensyn til internasjonal enhetlighet brukes alltid desimalpunktum.

Betjeningsveiledning
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2 easyTouch i korte trekk
Formålet med dette kapittelet
easyTouch er betjeningskonseptet til kombidamperen din.
I denne betjeningsveiledningen gir vi deg et overblikk over de viktigste funksjonene av easyTouch-bru‐
kergrensesnittet.
Vi forklarer deg de viktigste inntastingssidene, knappene som er tilgjengelige på dem og hvilken funk‐
sjon de har.
Vi forklarer deg betjeningen av easyTouch-brukergrensesnittet ved hjelp av enkle anvisninger for inn‐
tasting av de viktigste funksjonene og sammenhengene.
En fullstendig beskrivelse av easyTouch-brukergrensesnittet finner du i skjermhjelpen.

2.1 Hovedsiden til easyTouch
Innledning
Etter innkobling av kombidamperen din på easyTouch-kontrollpanelet utfører ovnen en egendiagnose.
Hovedsiden
Hvis programvaren er driftsklar, vises hovedsiden til easyTouch-brukergrensesnittet:
Visning av aktuell side
Aktuelt klokkeslett
Koking
Opphenting av siden 'Koking'
Manuell inntasting av mørningsprofiler
Press&Go
Opphenting av siden 'Press&Go'
Automatisk mørning via hurtigvalg
Press&Go+ (kan kobles om)
Opphenting av siden 'Press&Go+'
Favoritter i kokeboken
Kokebok
Opphenting av siden 'Kokebok'
Administrasjon av mørningsprofiler
Regenerering
Opphenting av siden 'Regenerering'
Manuell inntasting av mørningsprofiler
Innstillinger
Opphenting av siden 'Innstillinger'
Tilgang til ovnsinnstillinger
Hjelp
Tilgang til skjermhjelpen
Rengjøring
Opphenting av siden 'Rengjøring'
Valg av rengjøringsprofiler for rengjøring
av ovnsrommet

Betjeningsveiledning
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2.2 Funksjonene til easyTouch i korte trekk
Driftsmoduser og mørningsprogrammer
I easyTouch kan du arbeide med siden 'Koking' med følgende driftsmoduser:
Damp
■
Kombidamp
■
Varmluft
■
Smoker (kun tilgjengelig på ovner med tilleggsutstyret ConvoSmoke)
I forbindelse med mørningsfunksjonene (ACS+ tilleggsfunksjoner og Tilleggsfunksjoner) kan du utføre
ulike mørningsprogrammer:
■
Lavtemperaturmørning (LT-mørning)
■
Delta-T-mørning
■
ecoCooking
■
Cook&Hold

■

Press&Go / Press&Go+
Med 'Press&Go' kan mørning utføres automatisk med forhåndsdefinerte mørningsprofiler via hurtig‐
valgtaster. Mørning er meget enkelt med den, og kvaliteten jevn. Dette bidrar til optimal prosessikker‐
het.
Favorittene i kokeboken er tilgjengelige under 'Press&Go+', så de kan velges raskt.
Det er mulig å koble om mellom 'Press&Go' og 'Press&Go+'.
Kokeboken
Med easyTouch kan du raskt opprette dine egne mørningsprofiler og administrere opptil 399 av dem i
siden Kokebok.
I 'Kokeboken' finner du dessuten forhåndsdefinerte mørningsprofiler.
Kokebøker kan du importere og eksportere via USB-kontakten.
Regenereringsfunksjoner
I easyTouch kan du bruke siden 'Regenerering' til å arbeide med følgende regenereringsfunksjoner:
■
Regenerering à la Carte
■
Bankettregenerering
■
Tallerkenregenerering
Innstillinger
På siden 'Innstillinger' kan ovnsinnstillingene til kombidamperen endres.
Rengjøring
I easyTouch har du tilgang til ulike rengjøringsprofiler for rengjøring av ovnsrommet på siden Rengjø‐
ring:
■
Rengjøringsprofil Skylling med vann
■
Rengjøringsprofil Skylling med skyllemiddel ConvoCare
■
Helautomatisk rengjøring ConvoClean+: Valg mellom innstillbare rengjøringsprofiler for ulike grader
av tilsmussing og rengjøringstider, med dampdesinfisering og tørking
■
Rengjøringsprofil for halvautomatisk rengjøring
Skjermhjelpen
I skjermhjelpen finner du en fullstendig beskrivelse av easyTouch-brukergrensesnittet. Du kan hente
opp skjermhjelpen på startsiden og på alle etterfølgende sider.

Betjeningsveiledning
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2.3 Betjening av easyTouch
Navigasjon i easyTouch
Alle funksjonene til kombidamperen er tilgjengelige på ulike sider i easyTouch-brukergrensesnittet. På
disse sidene tilbys alle tilgjengelige funksjoner som knapper.
På 'Hovedsiden' kan du velge den ønskede skjermknappen for å få tilgang til alle resterende sider i
easyTouch-brukergrensesnittet, f.eks. på siden 'Koking':

Inntastingssidene til easyTouch
De ønskede funksjonene velges ut med skjermknappene til den aktuelle inntastingssiden:
Det øverste området til easyTouch:
Visning av den aktuelle siden, det aktuelle tids‐
punktet, ev. visning av mørningsprofilnavnet
Hovedområde med skjermknapper for innta‐
sting av data:
■ Skjermknapp mørkegrå = funksjon tilgjenge‐
lig eller valgt
■ Skjermknapp lysegrå = Funksjon ikke tilgjen‐
gelig eller ikke valgt

1
2

Det nederste området til easyTouch:
Skjermknapper til flere sider og til navigasjon
med easyTouch

3

Betjeningsveiledning
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3 Betjening av skjermhjelpen
Formålet med dette kapittelet
Betjeningen av kombidamperen med easyTouch-grensesnittet beskrives i sin helhet i skjermhjelpen
som kan vises i brukergrensesnittet.
Dette kapitlet beskriver hvordan du kan vise skjermhjelpen, og navigere i den.

3.1 Startsiden til skjermhjelpen
Funksjonene til startsiden
Startsiden til skjermhjelpen er det sentrale utgangspunktet for navigasjon i skjermhjelpen.
Innholdsfortegnelse for skjermhjelpen:
Navigasjon til emnene om knappene
Navigasjonslinje som topplinje på hver av side‐
ne i skjermhjelpen
Knapp for kort beskrivelse av betjeningen av
skjermhjelpen

1
2
3

Betjeningsveiledning
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3.2 Tilgang til skjermhjelpen
Til startsiden
For å gå fra hovedsiden til easyTouch-brukergrensesnittet og direkte til startsiden for skjermhjelpen,
må du velge spørsmålstegnet i bunnlinjen:

Til beskrivelsen av den aktuelle siden
For å gå fra den siden som er hentet opp i easyTouch-brukergrensesnittet og til beskrivelsen av den,
må du velge spørsmålstegnet i bunnlinjen:

Betjeningsveiledning
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3.3 Navigasjonsmulighetene på skjermhjelpsidene
Navigasjonslinjen
1

Til startsiden for skjermhjelpen

2

Til oversikten over brukertipsfilmene

3

Bakover i historikken:
Til den siden du så på før den siden du er på
nå
En side bakover:
En side bakover i skjermhjelpen
En side forover:
En side forover i skjermhjelpen
Forover i historikken:
Returner til den siden du var på da du trykke
på knappen 'Bakover i historikken'

4
5
6

Navigasjon til begynnelsen av siden
7

Opp til begynnelsen av den aktuelle siden

8

Navigasjon til emnene om knappene

9
10

Til under-innholdsfortegnelsen 'Oppbygning av
easyTouch-brukergrensesnittet'
Til beskrivelsen av neste side

11

Til videreførende informasjon om temaet

12

Til veiledningen for dette temaet

Under-innholdsfortegnelser

Knapper i tekstområdet

Betjeningsveiledning
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Navigasjon i beskrivelsene av prosessidene
Til beskrivelsen av neste prosesside
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4 Inntasting av mørningsprofilen - Siden Koking
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet gir vi deg et overblikk over driftsmodusene til kombidamperen din, de tilgjengelige
mørningsfunksjonene (ACS+ tilleggsfunksjoner) og tilleggsfunksjonene, og vi presenterer de spesielle
mørningsprogrammene og beskriver måten de virker på.
Vi introduserer vi deg til siden 'Koking' og siden 'Tilleggsfunksjoner' og forklarer deg de knappene som
er tilgjengelige på de ulike sidene og hvilken funksjon de har. Vi viser deg også inntasting av mør‐
ningsprofiler på siden 'Koking' ved hjelp av trinnvise anvisninger.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

4.1 Arbeid med siden 'Koking'
Driftsmodusene
På siden 'Koking' kan du legge inn mørningsprofilene dine med følgende driftsmoduser:
■
Damp
■
Kombidamp
■
Varmluft
■
Smoker (kun tilgjengelig på ovner med tilleggsutstyret ConvoSmoke)
Etter valg av enkle mørningsparametere, som f.eks. mørningstemperatur og mørningstid, kan du lagre
disse mørningsprofilene i 'Kokebok' og 'Press&Go', så de kan hentes opp på et senere tidspunkt.
Mulige mørningsprogrammer
Driftsmodusene egner seg for følgende mørningsprogrammer:
Damp
■
■
■
■
■

Koking
Damping
Blansjering (rask for‐
velling)
Posjering
Sylting

Kombidamp
■
■
■

Varmluft

Steking
Baking
Surring

■
■
■
■
■

Steking
Baking
Gratinering
Grille
Risting

Smoker
■

Røyking

Temperaturområde
Driftsmodusene kan brukes til mørning i følgende temperaturområder:
Damp

Kombidamp

Varmluft

Smoker

30 °C opptil 130 °C

30 °C opptil 250 °C

30 °C opptil 250 °C

-

Med kjernetemperaturmåling arbeider du i temperaturområdet fra 20 °C til 99 °C.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Avhengig av driftsmodusen kan du velge visse mørningsfunksjoner (ACS+ tilleggsfunksjoner):
Damp
■

Viftehastighet

Kombidamp
■
■

Varmluft

Viftehastighet
HumidityPro

■
■

Viftehastighet
Crisp&Tasty

Smoker
-

Tilgjengelige tilleggsfunksjoner
Avhengig av driftsmodusen kan du på siden 'Tilleggsfunksjoner' velge passende tilleggsfunksjoner for
mørningsprofilene dine:
Betjeningsveiledning
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Damp
■
■
■
■

Programbeskyttelse
Redusert effekt
Starttid-forvalg
Meldetrinn

Kombidamp
■
■
■
■
■

Varmluft

Programbeskyttelse
Redusert effekt
Starttid-forvalg
Meldetrinn
Fettutskilling

■
■
■
■
■
■

Betjeningsveiledning
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Programbeskyttelse
Redusert effekt
Starttid-forvalg
BakePro
Meldetrinn
Fettutskilling

Smoker
■
■
■

Programbeskyttelse
Starttid-forvalg
Meldetrinn

4 Inntasting av mørningsprofilen - Siden Koking

4.2 Siden Koking
Visning av siden Koking
Aktuelt klokkeslett

Driftsmodus Damp, valgt
Driftsmodus Kombidamp
Driftsmodus Varmluft

Angi mørningstemperatur
Visning av innlagt mørningstemperatur
Valg av temperaturverdi: aktuell ovnstempera‐
tur
Innlegging av mørningstid
Innlegging av kjernetemperatur
Indikator for mørningstid eller kjernetemperatur

AUTO

Viftehastighet i 5 trinn
Regulerer strømningshastigheten i ovnsrom‐
met
HumidityPro, i 5 trinn, eller automatisk regule‐
ring
Regulerer luftfuktigheten i ovnsrommet
Crisp&Tasty, i 5 trinn, eller automatisk regule‐
ring
Avfukter ovnsrommet
Automatisk regulering
for 'HumidityPro'
Valg av tilleggsfunksjoner
Visning av et utvalgt mørningsprogram
Visning av de valgte tilleggsfunksjonene

Betjeningsveiledning
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Manuell damping
Tilfører fuktighet til ovnsrommet under mør‐
ningsdriften. Kan bare velges mens mørnings‐
driften pågår.
Start
Starter mørningsdriften.
Start med forvarming
Varmer opp ovnsrommet ved lukket ovnsdør
Start med Cool down
Avkjøler ovnsrommet mens ovnsdøren er åpen
og det roterende viftehjulet er av
Stopp
Stopper mørningsdriften
TrayTimer
Timer som kan stilles inn for enkeltvise plateni‐
våer, for å kunne bruke ledige platenivåer i lø‐
pet av mørningsdriften.
Slette et mørningstrinn
Et mørningstrinn tilbake
Visning av mørningstrinnene
Legge til et mørningstrinn / et mørningstrinn
forover
Lagre en mørningsprofil i Kokebok

Hovedside
Tilbake
Innstillinger
Hjelp
Kokebok

Betjeningsveiledning

19

4 Inntasting av mørningsprofilen - Siden Koking

4.3 Siden Tilleggsfunksjoner
Visning av siden Koking
Aktuelt klokkeslett

Lavtemperaturmørning (LT-mørning)
Mørningsprogram der matvarer mørnes ved la‐
ve temperaturer, på 3 mørningsnivåer
Delta-T-mørning
Mørningsprogram der ovnstemperaturen sti‐
ger, avhengig av kjernetemperaturen, på 3
mørningsnivåer
ecoCooking, valgt
Mørningsprogram der varmeeffekten i ferdig‐
mørningsfasen doseres for å redusere energi‐
behovet
Cook&Hold
Mørningsprogram som består av en mørnings‐
fase og en fase der en bestemt temperatur hol‐
des, på 3 mørningsnivåer
Redusert effekt
Funksjon som reduserer varmeeffekten for å
unngå belastningstopper ved mørningsdriften
Programbeskyttelse, valgt
Funksjon som forhindrer avbrudd i mørnings‐
prosessene, ved hjelp av det tilkoblede ener‐
gioptimeringssystemet
Starttid-forvalg
Funksjon som forskyver starttidspunktet for
mørningsdriften til et senere klokkeslett
BakePro
Bakefunksjon med dampfunksjon og automa‐
tisk regulert viftestillstandstid i 5 trinn
Meldetrinn
Funksjon som viser meldinger mens mørnings‐
driften pågår
Fettutskilling
Funksjon som gjennomfører en fettutskilling
mens mørningsdriften pågår
Bekreft inntasting

Tilbake
Hjelp

Betjeningsveiledning
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4.4 Legg inn mørningsprofil med mørningstid
Angi mørningsprofilen
1.

Velg knappen 'Koking' på 'Hovedsiden'.

2.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Varmluft'.

3.

Velg knappen 'Mørningstemperatur'.

4.

Legg inn ønsket mørningstemperatur på siden
'Temperatur'.

5.

Velg knappen 'Mørningstid'.

6.

Legg inn den ønskede mørningstiden på siden
'Tid'.

7.

Velg ønsket trinn for 'Viftehastighet'.

8.

Velg ønsket trinn for 'Crisp&Tasty' eller
'HumidityPro', avhengig av driftsmodus.

9.

Velg knappen 'Tilleggsfunksjoner'.

10.

Velg de ønskede tilleggsfunksjonene på siden 'Til‐
leggsfunksjoner', f.eks. 'Programbeskyttelse'.

11.

Gå til siden 'Koking' og velg skjermknappen 'Legge
til mørningstrinn', hvis du vil legge inn enda et mør‐
ningstrinn.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30

Betjeningsveiledning
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4.5 Angi mørningsprofil med kjernetemperatur
Angi mørningsprofilen
1.

Velg knappen 'Koking' på 'Hovedsiden'.

2.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Varmluft'.

3.

Velg knappen 'Mørningstemperatur'.

4.

Legg inn ønsket mørningstemperatur på siden
'Temperatur'.

5.

Velg knappen 'Kjernetemperatur'.

6.

Legg inn ønsket kjernetemperatur på siden 'Tem‐
peratur'.

7.

Velg ønsket trinn for 'Viftehastighet'.

8.

Velg ønsket trinn for 'Crisp&Tasty' eller
'HumidityPro', avhengig av driftsmodus.

9.

Velg knappen 'Tilleggsfunksjoner'.

10.

Velg de ønskede tilleggsfunksjonene på siden 'Til‐
leggsfunksjoner', f.eks. 'Programbeskyttelse'.

11.

Gå til siden 'Koking' og velg skjermknappen 'Legge
til mørningstrinn', hvis du vil legge inn enda et mør‐
ningstrinn.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30

Betjeningsveiledning
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4.6 Angi en mørningsprofil med starttid-forvalg
Bruksområde
Tilleggsfunksjonen 'Starttid-forvalg' forskyver starttidspunktet for mørningsdriften til et senere tids‐
punkt.
Ved angivelse av starttiden beregner ovnen automatisk sluttiden for mørningen, avhengig av varighe‐
ten av mørningsprofilen. Ved angivelse av sluttiden beregner ovnen automatisk starttiden for mørnin‐
gen.
Etter angivelse av starttid eller sluttid legges 'Starttid-forvalg' til som første 'mørningstrinn' i en mør‐
ningsprofil.
Etter at nedtellingen har startet på siden 'Starttid-forvalg', starter mørningsdriften først på det definerte
tidspunktet.
Angi mørningsprofilen
1.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Damp'.

2.

På siden 'Koking' legger du inn alle mørningsdata
for mørningsprofilen, f.eks. 'Mørningstemperatur'.

3.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge tilleggs‐
funksjonen 'Starttid-forvalg'.

4.

Bekreft valget.

5.

På siden 'Starttid-forvalg' kan du velge starttid eller
sluttid for mørningsprofilen.

6.

Angi den ønskede starttiden eller sluttiden på siden
'Tid'.

7.

På siden 'Starttid-forvalg' må du velge skjermknap‐
pen 'Start' og være oppmerksom på oppfordringen
fra programvaren.

Resultat: Nedtellingen startes. Mørningsdriften
startes med en gang nedtellingen er avsluttet.
Ytterligere trinn:
■ Stoppe mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Mørne maten med mørningsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet 'Følg denne fremgangs‐
måten ved mørning' i bruksanvisningen.

Betjeningsveiledning
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4.7 Angi mørningsprofil med BakePro
Bruksområde
Tilleggsfunksjonen 'BakePro' er en spesiell bakefunksjon med dampfunksjon.
Angi mørningsprofilen
1.

Velg driftsmodus 'Varmluft' på siden 'Koking'.

2.

På siden 'Koking' kan du legge inn ønskede mør‐
ningsdata for mørningsprofilen, f.eks. 'Mørnings‐
temperatur'.

3.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge tilleggs‐
funksjonen 'BakePro'.

4

Velg ett av de fem mørningsnivåene, f.eks. '3'.

5.

Bekreft valget.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30

Betjeningsveiledning
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4.8 Ang mørningsprofil med meldetrinn
Bruksområde
Tilleggsfunksjonen 'Meldetrinn' er en funksjon som i løpet av mørningsdriften oppfordrer brukeren til å
utføre en bestemt handling.
Ved inntasting av en melding legger man inn teksten og velger visningstiden for meldingen.
'Meldetrinnet' legges til i mørningsprofilen som "mørningstrinn".
Etter start på siden 'Meldetrinn' settes mørningsdriften i gang. Mørningstrinnet 'Meldetrinn' følger først
på det definerte tidspunktet.
Angi mørningsprofilen
1.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Damp'.

2.

På siden 'Koking' legger du inn alle mørningsdata
for mørningsprofilen, f.eks. 'Mørningstemperatur'.

3.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge tilleggs‐
funksjonen 'Meldetrinn'.

4.

Bekreft valget.

5.

Gå til siden 'Meldetrinn' og velg det tomme innta‐
stingsfeltet.

6.

Gå til siden 'Legg inn melding' og angi den ønske‐
de meldingsteksten.

7.

Gå til siden 'Meldetrinn' og velg visningstid for mel‐
dingen.

8.

Gå til siden 'Tid' og angi den ønskede visningsti‐
den.

9.

På siden 'Meldetrinn' må du velge skjermknappen
'Start' og være oppmerksom på oppfordringen fra
programvaren.

Resultat: Mørningsdriften starter. Meldingen vises
på det definerte tidspunktet.

Betjeningsveiledning
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Ytterligere trinn:
■ Stoppe mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Mørne maten med mørningsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet 'Følg denne fremgangs‐
måten ved mørning' i bruksanvisningen.

Betjeningsveiledning
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4.9 Angi mørningsprofil med fettutskilling
Bruksområde
Tilleggsfunksjonen 'Fettutskilling' utfører en automatisk fettutskilling i løpet av mørningsdriften.
Tilleggsfunksjonen 'Fettutskilling' er kun tilgjengelig på ovner med tilleggsutstyret ConvoGrill. Ovnen
må klargjøres spesielt for dette.
Angi mørningsprofilen
1.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Varmluft'.

2.

På siden 'Koking' kan du legge inn ønskede mør‐
ningsdata for mørningsprofilen, f.eks. 'Mørnings‐
temperatur'.

3.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge tilleggs‐
funksjonen 'Fettutskilling'.

4.

Bekreft valget.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30

Betjeningsveiledning
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4.10 Siden Koking - Smoker
Visning av siden Koking
Aktuelt klokkeslett

Driftsmodus Damp
Driftsmodus Kombidamp
Driftsmodus Varmluft
Driftsmodus Smoker, valgt
Røking av matvarer, tillegg
Innlegging av røketid
Visning av røketid

Valg av tilleggsfunksjoner
Visning av de valgte tilleggsfunksjonene

Start
Starter mørningsdriften.
TrayTimer
Timer som kan stilles inn for enkeltvise plateni‐
våer, for å kunne bruke ledige platenivåer i lø‐
pet av mørningsdriften.
Slette et mørningstrinn
Et mørningstrinn tilbake
Visning av mørningstrinnene
Legge til et mørningstrinn / et mørningstrinn
forover
Lagre en mørningsprofil i Kokebok

Hovedside
Tilbake
Innstillinger
Hjelp
Kokebok

Betjeningsveiledning
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4.11 Legg inn mørningsprofil med Smoker
Bruksområde
Driftsmodusen 'Smoker' egner seg til røking av matvarer.
Driftsmodusen 'Smoker' er kun tilgjengelig på ovner med tilleggsutstyret ConvoSmoke. Ovnen må klar‐
gjøres spesielt for dette.
Angi mørningsprofilen
1.

Velg knappen 'Koking' på 'Hovedsiden'.

2.

Velg driftsmodus 'Smoker' på siden 'Koking'.

3

Velg knappen 'Mørningstid'.

4.

Angi den ønskede røketiden på siden 'Tid'.

5.

Velg knappen 'Tilleggsfunksjoner'.

6.

Velg de ønskede tilleggsfunksjonene på siden 'Til‐
leggsfunksjoner', f.eks. 'Programbeskyttelse'.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30

Betjeningsveiledning
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4.12 Lagre den innlagte mørningsprofilen i kokeboken
Forutsetninger
■
■

Du befinner deg på siden 'Koking' eller på siden 'Regenerering'.
Du har lagt inn en mørningsprofil.

Lagre den innlagte mørningsprofilen i kokeboken
1.

Velg knappen 'Lagre som mørningsprofil' på siden
'Koking' eller på siden 'Regenerering'.

2.

Legg inn navnet på mørningsprofilen på siden 'Ta‐
statur'.

3.

Bekreft.

4.

Velg ut symbolet på siden 'Valg av symboler'.

5.

Når ingen passende symboler foreligger, kan du
velge knappen 'USB' for å importere symbolet via
USB-kontakten på easyTouch-kontrollpanelet.

6.

Bekreft valget.

Resultat: Mørningsprofilen er nå lagret i 'Kokebo‐
ken'.

Betjeningsveiledning
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4.13 Utvalgte mørningsprofiler
Diverse mørningsprofiler
Produkt

ACS+

Baguette, TK

170 °C 15 min

Baked Potatoe

180 °C

Crème Caramel / Royal
Fiskepinner
Gjæring, bakevarer

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

35 °C

3 min

-

Kyllingbryst, stekt

235 °C

-

72 °C

-

Gulerøtter, ferske

100 °C

8 min

-

-

Svineschnitzel, panert

200 °C

9 min

-

1

3

Mørningsprofiler ConvoSmoke
Produkt

Trinn

Smoker

Salmon Steak

1
2

ja
-

-

15 min
120 °C
-

50 °C

-

Herb Salt

1
2

ja
-

-

75 min
60 °C 20 min

-

-

1
2

ja
-

-

75 min
180 °C
3 min

-

-

3

-

170 °C 20 min

-

Chicken legs
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5 Inntasting av spesielle mørningsprogrammer - Siden Koking
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet gir vi deg et overblikk over de spesielle mørningsprogrammene og beskriver måten
de virker på.
Vi viser deg angivelse av mørningsprofiler på siden 'Koking' ved hjelp av trinnvise anvisninger.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

5.1 Arbeide med spesielle mørningsprogrammer
Arbeide med spesielle mørningsprogrammer
Du kan opprette mørningsprofiler for de spesielle kravene til produktene dine for følgende mørnings‐
programmer:
■
Lavtemperaturmørning (LT-mørning)
■
Delta-T-mørning
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Ved bruk av ecoCooking reduseres energibehovet ved samme mørningsvarighet.
For de andre mørningsprogrammene er mørningsprofiler med bestemte mørningsdata og flere mør‐
ningstrinn allerede forhåndsdefinert, avhengig av driftsmodus og det ønskede mørningsnivået. De for‐
håndsdefinerte mørningsprofilene kan tilpasses ytterligere, før du lagrer mørningsprofilen i 'Kokebok'
og under 'Press&Go' så den kan hentes opp på et senere tidspunkt.
Tilgjengelige mørningsprogrammer
Disse spesielle mørningsprogrammene kan du velge på siden 'Tilleggsfunksjoner', avhengig av drifts‐
modusen:
Lavtemperaturmørning
■
■
■

Damp
Kombidamp
Varmluft

Betjeningsveiledning

Delta-T-mørning
■
■
■

ecoCooking

Damp
Kombidamp
Varmluft

■
■

Kombidamp
Varmluft

Cook&Hold
■
■
■
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5.2 Angi mørningsprofil for mørningsprogrammet Lavtemperaturmørning
Bruksområde
Lavtemperaturmørning er et mørningsprogram der matvarer mørnes ved lave temperaturer. Mørnings‐
tiden blir dermed lenger. Det er alltid brukes kjernetemperatursensor.
Lavtemperaturmørning egner seg spesielt godt for kjøtt, fugl og fisk. Matvarene mørnes så skånsomt
som mulig. De mister mindre væske, og blir vesentlig saftigere og mørere.
Du kan endre de forhåndsinnstilte mørningsdataene og mørningstrinnene for mørningsprofilen din in‐
dividuelt.
Forhåndsinnstilte mørningsdata Damp
Mørningsnivå

Mør‐
nings‐
trinn

Driftsmodus

Mørnings‐
temperatur
i °C

Mørningstid Kjernetem‐ ACS+
i min.
peratur i °C

Well Done

1
2

Damp
Damp

100
80

10
-

72

3

Damp

80

-:-

-

1
2

Damp
Damp

100
60

10
-

54

3

Damp

52

-:-

-

1
2

Damp
Damp

100
55

10
-

48

3

Damp

46

-:-

-

Medium

Rare

1
1
1
1
1
1

Forhåndsinnstilte mørningsdata kombidamp
Mørningsnivå

Mør‐
nings‐
trinn

Driftsmodus

Mørnings‐
temperatur
i °C

Mørningstid Kjernetem‐ ACS+
i min.
peratur i °C

Well Done

1
2

Varmluft
Varmluft

130
75

10
20

-

3

Kombidamp

75

-

72

4

Kombidamp

70

-:-

-

1
2

Varmluft
Varmluft

130
60

10
20

-

3

Kombidamp

60

-

54

1

4

Kombidamp

50

-:-

-

1

1
2

Varmluft
Varmluft

130
55

10
20

-

3

Kombidamp

55

-

48

1

4

Kombidamp

46

-:-

-

1

Medium

Rare
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Forhåndsinnstilte mørningsdata varmluft
Mørningsnivå

Mør‐
nings‐
trinn

Driftsmodus

Mørnings‐
temperatur
i °C

Mørningstid Kjernetem‐ ACS+
i min.
peratur i °C

Well Done

1
2

Varmluft
Varmluft

130
78

10
20

-

3

Varmluft

78

-

72

1

4

Varmluft

72

-:-

-

5

5

Varmluft

72

-

-

1
2

Varmluft
Varmluft

130
60

10
20

-

3

Varmluft

60

-

54

1

4

Varmluft

50

-:-

-

1

1
2

Varmluft
Varmluft

130
55

10
20

-

3

Varmluft

55

-

48

1

4

Varmluft

46

-:-

-

1

Medium

Rare

5

1
5

5

Angi mørningsprofilen
1.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Kombidamp'.

2.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge mør‐
ningsprogrammet 'Lavtemperaturmørning'.

3.

Velg ett av de tre mørningsnivåene, f.eks. 'Well Do‐
ne'.

4.

Bekreft valget.

Resultat: Flertrinns-mørningsprofilen for 'Lavtempe‐
raturmørning ' er hentet opp.
Ytterligere trinn:
■ Endre mørningstrinn, fremgangsmåte se Side 40
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30
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5.3 Angi mørningsprofil for mørningsprogrammet Delta-T-mørning
Bruksområde
Delta-T-mørning er et mørningsprogram der ovnstemperaturen stiger, avhengig av kjernetemperatu‐
ren til matvarene. Det er alltid brukes kjernetemperatursensor.
Delta-T-mørning egner seg særlig til skånsom mørning av kokt skinke, hel fisk, galantiner og egge‐
stand.
Du kan endre den forhåndsinnstilte kjernetemperaturen og Delta-temperaturen for mørningsprofilen
din individuelt.
Forhåndsinnstilte mørningsdata
Driftsmodus

Mørningsnivå

Differanse i Mørningstid Kjernetem‐ ACS+
°C
i min.
peratur i °C

Damp

Well Done
Medium
Rare
Well Done
Medium
Rare
Well Done
Medium
Rare

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Kombidamp

Varmluft

-

72
54
48
72
54
48
72
54
48

-

Angi mørningsprofilen
1.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Varmluft'.

2.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge mør‐
ningsprogrammet 'Delta-T-mørning'.

3.

Velg ett av de tre mørningsnivåene, f.eks. 'Medi‐
um'.

4.

Bekreft valget.

5.

Ved behov kan du endre de forhåndsinnstilte mør‐
ningsdataene, f.eks. 'Kjernetemperatur'.

Resultat: Mørningsprofilen er hentet opp.
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Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30
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5.4 Angi mørningsprofil for mørningsprogrammet ecoCooking
Bruksområde
ecoCooking er et mørningsprogram der intelligent pulsteknologi brukes til å redusere energibehovet
med 25 % ved samme mørningsvarighet.
Mørningsprogrammet ecoCooking består av en innledende mørningsfase og en ferdigmørningsfase. I
den innledende mørningsfasen tilberedes maten med standardmetoder, for å overføre varme raskt til
produktet. I ferdigmørningsfasen bruker du hovedsakelig den eksisterende varmen i ovnen og produk‐
tet, for å mørne produktet perfekt.
Dette mørningsprogrammet er ideelt egnet for matvarer med lang mørningstid, som stek, roastbeef og
store kjøttstykker.

Angi mørningsprofilen
1.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Varmluft'.

2.

Angi de ønskede mørningsdataene for den innle‐
dende mørningsfasen til mørningsprofilen, f.eks.
'Mørningstemperatur'.

3.

Angi ønsket 'Mørningstid' eller 'Kjernetemperatur'.

4.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge mør‐
ningsprogrammet 'ecoCooking'.

5.

Bekreft valget.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30
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5.5 Angi mørningsprofil for mørningsprogrammet Cook&Hold
Bruksområde
Cook&Hold er et mørningsprogram i 2 trinn. Det består av en mørningsfase (Cook-fase) og en fase
der en bestemt temperatur holdes (Hold-fase). I Cook-fasen mørnes matvarene i driftsmodusene
Damping, Kombidamp eller Varmluft. I Hold-fasen modnes produktet ved den forhåndsinnstilte mør‐
ningstemperaturen på en ytterst skånsom måte.
Ved angivelse av en mørningsprofil kan du velge mørningsprogrammet Cook&Hold først fra og med
det 2. mørningstrinnet. Det er ikke mulig å velge en mørningstid for Hold-fasen.
Forhåndsinnstilte mørningsdata
Driftsmodus

Mørningsnivå

Mørnings‐
temperatur
i °C

Mørningstid Kjernetem‐ ACS+
i min.
peratur i °C

Damp

Well Done

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Rare

48

-:-

-

1

Well Done

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Rare

48

-:-

-

1

Well Done

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Rare

48

-:-

-

1

Kombidamp

Varmluft

Angi mørningsprofilen
1.

På siden 'Koking' må du velge en av driftsmoduse‐
ne, f.eks. 'Kombidamp'.

2.

På siden 'Koking' kan du legge inn ønskede mør‐
ningsdata for 1. mørningstrinn (Cook-fasen) til mør‐
ningsprofilen, f.eks. 'Mørningstemperatur'.

3.

Velg skjermknappen 'Legge til mørningstrinn'.

4.

På siden 'Koking' kan du velge driftsmodus for 2.
mørningstrinn (Hold-fasen) til mørningsprofilen,
f.eks. 'Varmluft'.

5.

På siden 'Tilleggsfunksjoner' kan du velge mør‐
ningsprogrammet 'Cook&Hold'.

6.

Velg ett av de tre mørningsnivåene, f.eks. 'Medi‐
um'.
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7.

Bekreft valget.

8.

På siden 'Koking' kan du velge mørningstempera‐
tur for Hold-fasen til mørningsprofilen.

Resultat: 2-trinnsmørningsprofilen 'Cook&Hold' er
lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30
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5.6 Endre et mørningstrinn i en mørningsprofil
Bruksområde
Et mørningstrinn kan endres ved innlegging av en mørningsprofil på siden 'Koking' og ved valg av en
flertrinns mørningsprofil fra 'Kokebok'. I løpet av mørningsdriften er det bare mulig å endre det aktive
mørningstrinnet.
Endre mørningstrinn
1.

Gå til siden 'Koking' og velg knappen 'Visning av
mørningstrinnene'.

2.

Gå til siden 'Visning av mørningstrinnene' og velg
det ønskede mørningstrinnet, f.eks. '4'.

3.

Når mørningstrinnet på siden 'Koking' vises, kan du
endre de ønskede mørningsdataene for dette mør‐
ningstrinnet, f.eks. 'Mørningstid'.

4.

Gå til siden 'Koking' og velg knappen 'Visning av
mørningstrinnene'.

5.

Kontroller endringene på siden 'Visning av mør‐
ningstrinnene'.

6.

Bekreft endringene.

Resultat: Mørningstrinnet er endret.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30
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5.7 Forskyve eller slette et mørningstrinn i en mørningsprofil
Bruksområde
Et mørningstrinn kan slettes eller forskyves ved innlegging av en mørningsprofil på siden 'Koking' og
ved valg av en flertrinns mørningsprofil fra 'Kokebok'. I løpet av mørningsdriften kan ikke mørnings‐
trinn lenger forskyves eller slettes.
Forskyve eller slette et mørningstrinn
1.

Gå til siden 'Koking' og velg knappen 'Visning av
mørningstrinnene'.

2.

Gå til siden 'Visning av mørningstrinnene' og velg
skjermknappen 'Redigere mørningstrinn' for det øn‐
skede mørningstrinnet, for å aktivere funksjonen.

3.

Velg skjermknappen 'Slette et mørningstrinn' for å
slette et mørningstrinn fra mørningsprofilen. Eller
velg 'Oppover' eller 'Nedover', for å endre rekkeføl‐
gen på mørningstrinnene.

4.

Velg skjermknappen 'Redigere mørningstrinn'
igjen, for å deaktivere funksjonen.

5.

Bekreft endringene.

Resultat: Mørningsprofilen er endret.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30
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6 Inntasting av mørningsprofiler - Siden Regenerering
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet gir vi deg et overblikk over regenereringsfunksjonene til kombidamperen din.
Vi introduserer vi deg til siden 'Regenerering' og forklarer deg de knappene som er tilgjengelige der og
hvilken funksjon de har. Vi viser deg også inntasting av en mørningsprofil på siden 'Regenerering' ved
hjelp av trinnvise anvisninger.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

6.1 Arbeid med siden Regenerering
Regenereringsfunksjonene
Regenerering er regenereringsfunksjonen til kombidamperen, der forhåndsmørnede matvarer ferdig‐
mørnes og klargjøres for servering. 'Regenerering' egner seg for nesten alle typer mat. For dette for‐
mål er matvarene alt plassert på tallerkener eller i beholdere.
På siden 'Regenerering' kan du angi nye mørningsprofiler og arbeide med følgende regenererings‐
funksjoner:
■
Regenerering à la Carte
■
Bankettregenerering
■
Tallerkenregenerering
Temperaturområde
Regenereringsfunksjonene kan brukes til mørning i følgende temperaturområder:
Regenerering à la Carte

Bankettregenerering

Tallerkenregenerering

120 °C opptil 160 °C

120 °C opptil 160 °C

120 °C opptil 160 °C

Med kjernetemperaturmåling arbeider du i temperaturområdet fra 20 °C til 99 °C.
Tilgjengelige mørningsfunksjoner
Med regenereringsfunksjonene kan du velge visse mørningsfunksjoner (ACS+ tilleggsfunksjoner):
Regenerering à la Carte
■

Viftehastighet

Bankettregenerering
■

Viftehastighet

Tallerkenregenerering
■

Viftehastighet

Tilgjengelige tilleggsfunksjoner
Med regenereringsfunksjonene kan du på siden 'Tilleggsfunksjoner' velge passende tilleggsfunksjoner
for mørningsprofilene dine:
Regenerering à la Carte
■
■

Programbeskyttelse
Redusert effekt
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Tallerkenregenerering
■
■

Programbeskyttelse
Redusert effekt
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6.2 Siden Regenerering
Visning av regenerering
Aktuelt klokkeslett

Regenereringsfunksjon regenerering à la Car‐
te, valgt
Regenereringsfunksjon bankettregenerering
Regenereringsfunksjon tallerkenregenerering

Angi mørningstemperatur
Visning av innlagt mørningstemperatur
Valg av temperaturverdi: aktuell ovnstempera‐
tur
Innlegging av mørningstid, valgt
Innlegging av kjernetemperatur
Indikator for mørningstid eller kjernetemperatur
Viftehastighet i 5 trinn
Regulerer strømningshastigheten i ovnsrom‐
met

Valg av tilleggsfunksjoner
Visning av de valgte tilleggsfunksjonene

Start
Starter mørningsdriften.
Start med forvarming
Varmer opp ovnsrommet ved lukket ovnsdør
Start med Cool down
Avkjøler ovnsrommet mens ovnsdøren er åpen
og det roterende viftehjulet er av
Stopp
Stopper mørningsdriften
TrayTimer
Timer som kan stilles inn for enkeltvise plateni‐
våer, for å kunne bruke ledige platenivåer i lø‐
pet av mørningsdriften.
Lagre en mørningsprofil i Kokebok
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Hovedside
Tilbake
Innstillinger
Hjelp
Kokebok
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6.3 Siden Tilleggsfunksjoner
Visning av siden Koking
Aktuelt klokkeslett

Redusert effekt
Funksjon som reduserer varmeeffekten for å
unngå belastningstopper ved mørningsdriften
Programbeskyttelse, valgt
Funksjon som forhindrer avbrudd i mørnings‐
prosessene, ved hjelp av det tilkoblede ener‐
gioptimeringssystemet

Bekreft inntasting

Tilbake
Hjelp

Betjeningsveiledning

45

6 Inntasting av mørningsprofiler - Siden Regenerering

6.4 Angi mørningsprofil via regenerering
Angi mørningsprofilen
1.

Velg knappen 'Regenerering' på 'Hovedsiden'.

2.

På siden 'Regenerering' må du velge en av regene‐
reringsfunksjonene, f.eks. 'Regenerering à la Carte'

3.

Velg knappen 'Mørningstemperatur'.

4.

Legg inn ønsket mørningstemperatur på siden
'Temperatur'.

5.

Velg knappen 'Mørningstid' eller ev. 'Kjernetempe‐
ratur'.

6.

Legg inn ønsket mørningstid på siden 'Tid' eller ev.
den ønskede kjernetemperaturen på siden 'Tempe‐
ratur'.

7.

Velg ønsket trinn for 'Viftehastighet'.

8.

Velg knappen 'Tilleggsfunksjoner'.

9.

Velg de ønskede tilleggsfunksjonene på siden 'Til‐
leggsfunksjoner', f.eks. 'Programbeskyttelse'.

Resultat: Mørningsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Lagre en mørningsprofil i Kokebok, fremgangsmåte se Side 30
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7 Mørning med easyTouch
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet finner du en generell beskrivelse av mørningsdriften med easyTouch og skritt-forskritt-anvisninger for de vesentlige mørningsoperasjonene.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

7.1 Mørning i korte trekk
Mørningsprosessene i easyTouch
For å kunne mørne matvarer med kombidamperen din trenger du en mørningsprofil som passer til pro‐
duktet ditt. Mørningsprofilen kan du angi på nytt på siden 'Koking' eller på siden 'Regenerering' i easy‐
Touch-brukergrensesnittet. Du kan også velge en mørningsprofil blant de eksisterende mørningsprofi‐
lene på siden 'Kokebok', og starte med den.
Før start av mørningsdriften må du ha gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikker bruk av
ovnen i bruksanvisningen, og du må følge de instruksjonene som er angitt der.
I løpet av mørningsdriften ledes operatøren gjennom brukerinformasjonen og handlingsoppfordringer
på fortløpende prosessider. Operatøren kan fortsatt foreta endringer av mørningsprofilen på prosessi‐
dene.
På prosessidene vises mørningsdriftens fremdrift ved hjelp av fremdriftsindikatorer og tidsangivelser
eller temperaturangivelser. Slutten av mørningsdriften signaliseres med en passende melding til bru‐
keren og en signaltone.
Starte mørningsdriften
Etter at mørningsdriften er startet, kommer du til den aktuelle siden Mørning:
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Prosessiden Mørning
Eksempel på en prosesside Mørning i easyTouch-brukergrensesnittet:
Det øverste området:
Visning av den aktuelle siden, navnet til den
valgte mørningsprofilen og det aktuelle klokke‐
slettet
Hovedområdet til prosessiden:
■ Visning av mørningsprofildata
■ Brukerinformasjon og handlingsoppfordring
■ Skjermknapp Stopp
■ Fremdriftsindikator TriColor indikatorring:
■ Gul = under forberedelse
■ Rød = løpende prosesser
■ Grønn = ferdig

1

2

Fotområdet:
Skjermknapp for navigasjon

3
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7.2 Start mørningsdriften
Forutsetninger
■
■

Før start av mørningsdriften har du gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikker bruk av
ovnen i bruksanvisningen, og du følger de instruksjonene som er angitt her.
Du har lagt inn en ny mørningsprofil.

Start mørningsdriften
Velg knappen 'Start' for å starte mørningsdriften.

1.

Resultat: Mørningsdriften starter.
Ytterligere trinn:
■ Stoppe mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
■ Mørne maten med mørningsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet 'Følg denne fremgangs‐
måten ved mørning' i bruksanvisningen.

7.3 Stoppe mørningsdriften
Forutsetninger
■

Du har startet mørningsdriften.

Stoppe mørningsdriften
Velg knappen 'Stopp' for å stoppe mørningsdriften.

1.

Resultat: Mørningsdriften stoppes, og siden 'Ko‐
king' vises.
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8 Arbeide med kokeboken
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet gir vi deg en generell beskrivelse av bruken av kokeboken, samt skritt-for-skritt-anvis‐
ninger for de vesentlige operasjonene med kokeboken.
Vi introduserer deg til siden 'Kokebok' og forklarer deg de knappene som er tilgjengelige der og hvil‐
ken funksjon de har.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

8.1 Kokeboken i korte trekk
Mørningsprofilene i kokeboken
En mørningsprofil er en kombinasjon av mørningsparametere, som for eksempel mørningstemperatur
og mørningstid.
Mørningsprofiler kan du angi på nytt på siden 'Koking' eller på siden 'Regenerering', og de kan lagres i
'Kokebok' i easyTouch. I denne kokeboken kan du lagre opptil 399 mørningsprofiler med opptil 20
mørningstrinn i hver.
En lagret mørningsprofil kan hentes opp fra 'Kokebok' og tas i bruk omgående.
På siden 'Koking' eller på siden 'Regenerering' kan du endre mørningsprofilen og lagre den igjen. Og
du kan også fjerne en mørningsprofil fullstendig fra 'Kokebok'.
For å få bedre oversikt kan du sammenfatte mørningsprofiler i produktgrupper. Disse produktgruppene
blir da tilgjengelige også i 'Press&Go'.
Mørningsprofiler du vil ha rask tilgang til, kan merkes som favoritter. Disse favorittene blir da tilgjenge‐
lige for hurtigvalg i Press&Go+.
Skifte ut kokeboken
Med 'Innstillinger' i easyTouch kan du administrere ulike kokebøker. Du kan f.eks. velge en annen ko‐
kebok og tilpasse mørningsprofilene, eller legge til nye mørningsprofiler.
Hvis du ønsker å bruke en velprøvd kokebok på andre Convotherm kombidampere, kan du eksportere
og importere denne kokeboken via USB-kontakten.
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8.2 Siden Kokebok
Visning av kokeboken
Aktuelt klokkeslett

Favoritter, valgt
Utvalgte mørningsprofiler
Produktgrupper
Mørningsprofiler som er samlet i grupper
Mørningsprofiler
Alle mørningsprofilene i kokeboken,
Maks. 399 mørningsprofiler med opptil 20 mør‐
ningstrinn i hver
Favoritter, produktgrupper eller mørningsprofi‐
ler

Nedover
Endre mørningsprofil, valgt
Oppover
Hovedside
Tilbake
Innstillinger
Hjelp
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8.3 Hente frem en mørningsprofil fra kokeboken
Hente frem en mørningsprofil fra kokeboken
1.

Velg knappen 'Kokebok' på 'Hovedsiden'.

2.

Velg knappen 'Mørningsprofiler' på siden 'Koke‐
bok', for å vise alle mørningsprofilene i kokeboken.

3.

Velg den ønskede mørningsprofilen, f.eks. baguet‐
te.

Resultat: Mørningsprofilen er hentet opp og vist på
siden 'Koking' eller på siden 'Regenerering'.
Ytterligere trinn:
■ Start mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
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8.4 Slette mørningsprofilen fra kokeboken
Slette mørningsprofilen fra kokeboken
1.

Velg knappen 'Kokebok' på 'Hovedsiden'.

2.

Velg knappen 'Mørningsprofiler' på siden 'Koke‐
bok', for å vise alle mørningsprofilene i kokeboken.

3.

Gå til siden 'Mørningsprofiler' og velg knappen 'Re‐
digere mørningsprofiler'.

4.

Gå til siden 'Bearbeide mørningsprofiler' og velg
den mørningsprofilen som skal slettes, f.eks. Ba‐
guette.

5.

Gå til siden 'Bearbeide mørningsprofiler' og velg
knappen 'Slette mørningsprofil'.

6.

Bekreft slettingen.

Resultat: Mørningsprofilen er nå slettet fra 'Kokebo‐
ken'.
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8.5 Velge mørningsprofiler som favoritter
Velge mørningsprofiler som favoritter
1.

Velg knappen 'Kokebok' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Kokebok' og velg knappen 'Favoritter'.

3.

Gå til siden 'Favoritter' og velg knappen 'Redigere
Favoritter'.

4.

Gå til siden 'Velg som favoritt' og velg ønsket mør‐
ningsprofil, f.eks. baguette.

5.

Gå til siden 'Velg som favoritt' og velg knappen 'Be‐
kreft'.

Resultat: Mørningsprofilen er nå tilgjengelig for hur‐
tigvalg på siden 'Favoritter'.
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8.6 Opprette ny produktgruppe
Opprette ny produktgruppe
1.

Gå til siden 'Kokebok' og velg knappen 'Produkt‐
grupper'.

2.

Gå til siden 'Produktgrupper' og velg knappen 'Re‐
digere produktgrupper'.

3.

Gå til siden 'Bearbeide produktgrupper' og velg
knappen 'Legge til produktgruppe'.

4.

Legg inn navnet på produktgruppen på siden 'Ta‐
statur'.

5.

Velg ut et symbol for produktgruppen på siden
'Valg av symboler'.

6.

Når ingen passende symboler foreligger, kan du
velge knappen 'USB' for å importere symbolet via
USB-kontakten på easyTouch-kontrollpanelet.

7.

Bekreft valget.

Resultat: Den nye produktgruppen er opprettet.
Ytterligere trinn:
■ Legge til mørningsprofiler i en produktgruppe, se Side 56

Betjeningsveiledning

55

8 Arbeide med kokeboken

8.7 Legge til mørningsprofiler i en produktgruppe
Legge til mørningsprofiler i en produktgruppe
1.

Gå til siden 'Kokebok' og velg knappen 'Produkt‐
grupper'.

2.

Gå til siden 'Produktgrupper' og velg knappene til
produktgruppen.

3.

Gå til siden for produktgruppene og velg knappen
'Redigere produktgrupper'.

4.

Velg de ønskede mørningsprofilene på siden 'Leg‐
ge til eller fjerne mørningsprofiler'.

5.

Bekreft valget.

Resultat: Mørningsprofilene er lagt til i produktgrup‐
pen.
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9 Arbeid med Press&Go / Press&Go+
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet gir vi deg en generell beskrivelse av bruken av 'Press&Go' og 'Press&Go+'.
Vi introduserer deg til siden 'Press&Go' og forklarer deg de knappene som er tilgjengelige der og hvil‐
ken funksjon de har. Her finner du også skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige operasjonene
med Press&Go.
Om du vil arbeide med Press&Go eller Press&Go+ kan du stille inn i Innstillinger.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

9.1 Press&Go i korte trekk
Hurtigmørning med Press&Go
I 'Press&Go' kan du gjøre visse forhåndsdefinerte mørningsprofiler tilgjengelige for brukeren, som ba‐
re kan velge dem, ikke forandre dem. Brukeren velger den ønskede mørningsprofilen, og mørnings‐
driften startes omgående. For brukeren av 'Press&Go' kan tilgangen til 'Hovedside' og dermed til det
komplette brukergrensesnittet passordbeskyttes.
Mørningsprofiler som skal være tilgjengelige på siden 'Press&Go', må være lagt inn i produktgrupper i
kokeboken.
I 'Press&Go' kan du også legge begrensninger på de tilgjengelige rengjøringsprofilene for ovnsrom‐
rengjøringen.
Mørne med ulike mørningsprofiler
I 'Press&Go' kan du tilberede flere platenivåer parallelt - enten samme produkt, eller forskjellige pro‐
dukter fra en og samme produktgruppe.
For parallell tilberedning tilbys imidlertid bare de mørningsprofilene som stemmer overens når det gjel‐
der mørningstemperatur, mørningsfunksjoner og tilleggsfunksjoner. Disse mørningsprofilene kan bare
variere i mørningstid.
Så snart du åpner ovnsdøren for å sette inn en ny batch i ovnsrommet, stoppes de allerede igangsatte
mørningsprosessene midlertidig. Mørningsprosessene gjenopptas så snart ovnsdøren er lukket.
Systemet overvåker alle mørningsprosessene og sier automatisk fra når et produkt kan tas ut.
Du kan avbryte mørningsdriften i en mørningsprofil for én eller flere produktbatcher, uten å påvirke
mørningsprosessene for de øvrige batchene.
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9.2 Siden Press&Go
Aktuelt klokkeslett

Produktgrupper eller mørningsprofiler

Etterbaking, tillegg
Funksjon som kan brukes til å etterbake mør‐
ningsprofiler
Starttid-forvalg, tillegg
Funksjon som forskyver starttidspunktet for
mørningsdriften til et senere klokkeslett
Nedover
Oppover
Hovedside
Tilbake
Hjelp
Rengjøring
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9.3 Siden Platenivåer i Press&Go
Handlingsoppfordring fra programvaren

Symbol for den valgte mørningsprofilen
Navn på mørningsprofilen
Velge en mørningsprofil til

Nr. på platenivået
Platenivå er ledig, grå farge
Platenivå er valgt, gul farge
Platenivå opptatt og mørningsdrift pågår, rød
farge
Mørningsdrift avsluttet, grønn farge

Nedover, for valg av flere platenivåer
Oppover

Tilbake
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9.4 Velge en mørningsprofil og starte den
Forutsetninger
Før start av mørningsdriften har du gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikker bruk av ov‐
nen i bruksanvisningen, og du følger de instruksjonene som er angitt her.
Velge en mørningsprofil og starte den
1.

På siden 'Press&Go' kan du ev. velge ønsket pro‐
duktgruppe, f.eks. bakevarer.

2.

Velg den ønskede mørningsprofilen, f.eks. baguet‐
te.

3.

Gå til siden 'Platenivåer' og velg ett eller flere plate‐
nivåer i løpet av noen få sekunder.

4.

Følg oppfordringen fra programvaren.

Resultat: Mørningsdriften starter.
Ytterligere trinn:
■ Avbryte mørningsprofilen, fremgangsmåte se Side 61
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9.5 Avbryte mørningsprofilen
Avbryte mørningsprofilen
1.

Gå til siden 'Mørningen er i gang' og velg den mør‐
ningsprofilen som skal avbrytes.

2.

Velg knappen 'Avbryt' i løpet av 5 sekunder.

3.

Gå til siden 'Bekreft avbrudd' og velg knappen 'Be‐
kreft' i løpet av noen få sekunder.

Resultat: Mørningsdriften stoppes, og siden
'Press&Go' vises.

9.6 Etterbaking av mørningsprofiler
Forutsetninger
Etter mørningsdriften vil du etterbake det ferdige produktet kortvarig en gang til.
Velge en mørningsprofil og starte den
Gå til siden 'Press&Go' og velg knappen 'Etterba‐
king'.

1.

Resultat: Mørningsdriften startes omgående.
Ytterligere trinn:
■ Stoppe mørningsdriften, fremgangsmåte se Side 49
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9.7 Angi starttid-forvalg i Press&Go
Bruksområde
'Starttid-forvalg' i Press&Go bestemmer starttiden for mørningsdriften til en valgt mørningsprofil på et
senere tidspunkt.
Ved angivelse av starttiden beregner ovnen automatisk sluttiden for mørningen, avhengig av varighe‐
ten av mørningsprofilen. Ved angivelse av sluttiden beregner ovnen automatisk starttiden for mørnin‐
gen.
Etter at nedtellingen har startet, starter mørningsdriften først på det definerte tidspunktet. I løpet av
mørningsdriften kan ytterligere ledige platenivåer fylles.
Forutsetninger
Før start av mørningsdriften har du gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikker bruk av ov‐
nen i bruksanvisningen, og du følger de instruksjonene som er angitt her.
Angi starttid-forvalg
1.

Gå til siden 'Press&Go' og velg ønsket produkt‐
gruppe, f.eks. bakevarer.

2.

Gå til siden 'Press&Go' og velg knappen 'Starttidforvalg'.

3.

Velg den ønskede mørningsprofilen, f.eks. baguet‐
te.

4.

Gå til siden 'Starttid-forvalg Press&Go' og velg ev.
ønsket ukedag.

5.

På siden 'Starttid-forvalg Press&Go' må du velge
starttid eller sluttid for mørningsprofilen.

6.

Angi den ønskede starttiden eller sluttiden på siden
'Tid'.

7.

På siden 'Starttid-forvalg Press&Go' må du velge
skjermknappen 'Start' og være oppmerksom på
oppfordringen fra programvaren.

Resultat: Nedtellingen startes. Mørningsdriften
startes med en gang nedtellingen er avsluttet.
Ytterligere trinn:
■ Mørne maten med mørningsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet 'Følg denne fremgangs‐
måten ved mørning' i bruksanvisningen.
■ Avbryte mørningsprofilen, fremgangsmåte se Side 61
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9.8 Press&Go+ i korte trekk
Hurtigmørning med Press&Go+
Favorittene i kokeboken gjøres tilgjengelige for brukeren under 'Press&Go+'. Brukeren velger den øn‐
skede mørningsprofilen, og mørningsdriften startes omgående. Mørningsdriften fungerer da som mør‐
ning via siden Koking eller Siden Regenerering.
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10 Rengjøring med easyTouch
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet gir vi deg et overblikk over de tilgjengelige rengjøringsprofilene og en generell beskri‐
velse av en rengjøringsprosess, samt skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige rengjøringsopera‐
sjonene.
Vi introduserer deg til siden 'Rengjøring' og forklarer deg de knappene som er tilgjengelige der og hvil‐
ken funksjon de har.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

10.1 Rengjøring i korte trekk
Rengjøringsprosessene i easyTouch
På siden 'Rengjøring' står ulike rengjøringsprofiler til rådighet for rengjøring av ovnsrommet:
Rengjøringsprofil Skylling med vann
■
Rengjøringsprofil Skylling med skyllemiddel ConvoCare
■
Helautomatisk rengjøring ConvoClean+: Valg mellom innstillbare rengjøringsprofiler for ulike grader
av tilsmussing og rengjøringstider, med dampdesinfisering og tørking
■
Rengjøringsprofil for halvautomatisk rengjøring
Før start av en rengjøringsprosess må du ha gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikre ar‐
beidsprosedyrer for rengjøring, og du må følge de instruksjonene som er angitt der.
I løpet av rengjøringsprosessen ledes operatøren gjennom brukerinformasjonen og handlingsoppfor‐
dringer på fortløpende prosessider.
Slutten av en rengjøringsprosess signaliseres med en passende melding til brukeren og en signaltone.
■

Starte en rengjøringsprosess
Etter at en rengjøringsprosess er startet, kommer du til den aktuelle prosessiden Rengjøring:
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Prosessiden Rengjøring
Eksempel på en prosesside Rengjøring i easyTouch-brukergrensesnittet:
Det øverste området til easyTouch:
Visning av den aktuelle siden, den valgte ren‐
gjøringsprofilen og det aktuelle klokkeslettet
Hovedområdet til prosessiden:
■ Visning av rengjøringsprofildata
■ Brukerinformasjon og handlingsoppfordring
■ Skjermknapp Stopp
■ Fremdriftsindikator TriColor indikatorring:
■ Gul = under forberedelse
■ Rød = løpende prosesser
■ Grønn = ferdig

1
2

Det nederste området til easyTouch

3
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10.2 Siden Rengjøring - Alternativer
Visning av siden Rengjøring
Rengjøring
Aktuelt klokkeslett

Rengjøringssystem Alternativer, valgt
Rengjøring kun med vann eller skyllemiddel
Rengjøringssystem ConvoClean+
Helautomatisk rengjøring av ovnsrommet mit
rengjøringsmidler fra tilkoblede kanner
Rengjøringssystem Halvautomatisk
Rengjøringsmodus med programføring
H2O, valgt
Spyling med vann
ConvoCare
Spyling med skyllemiddel ConvoCare fra kan‐
ne
ConvoCare
Spyling med skyllemiddel ConvoCare fra en‐
keltdoseringsflasker

Bekreft inntasting og start rengjøring

Hovedside
Tilbake
Innstillinger
Hjelp
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10.3 Siden Rengjøring - ConvoClean+
Visning av siden Rengjøring
Rengjøring
Aktuelt klokkeslett

Rengjøringssystem Alternativer
Rengjøring kun med vann eller skyllemiddel
Rengjøringssystem ConvoClean+, valgt
Helautomatisk rengjøring av ovnsrommet mit
rengjøringsmidler fra tilkoblede kanner
Rengjøringssystem Halvautomatisk
Rengjøringsmodus med programføring
Rengjøringstrinn 1 for ConvoClean+
Svak tilsmussing
Rengjøringstrinn 2 for ConvoClean+, valgt
Middels kraftig tilsmussing
Rengjøringstrinn 3 for ConvoClean+
Kraftig tilsmussing
Rengjøringstrinn 4 for ConvoClean+
Svært sterkt tilsmusset
eco
Bærekraftig rengjøringsvarighet for
ConvoClean+
regular, valgt
Normal rengjøringsvarighet for
ConvoClean+
express
Kort rengjøringsvarighet for ConvoClean+
Dampdesinfisering
Rengjøringsfunksjon for ConvoClean+
Tørking
Rengjøringsfunksjon for ConvoClean+

Bekreft inntasting og start rengjøring
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Hovedside
Tilbake
Innstillinger
Hjelp
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10.4 Siden Rengjøring - halvautomatisk
Visning av siden Rengjøring
Rengjøring
Aktuelt klokkeslett

Rengjøringssystem Alternativer
Rengjøring kun med vann eller skyllemiddel
Rengjøringssystem ConvoClean+
Helautomatisk rengjøring av ovnsrommet mit
rengjøringsmidler fra tilkoblede kanner
Rengjøringssystem Halvautomatisk rengjøring,
valgt
Rengjøringsmodus med programføring
Rengjøringstrinn 1
Ovnen renses
Rengjøringstrinn 2
Spray inn ovnsrommet med rengjøringsmiddel
Rengjøringstrinn 3
Ovnen renses
Rengjøringstrinn 4
Skyll ut av ovnsrommet med vann

Bekreft inntasting og start rengjøring

Hovedside
Tilbake
Innstillinger
Hjelp
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10.5 Legg inn rengjøringsprofilen for den helautomatiske
ovnsromrengjøringen
Legg inn rengjøringsprofil
1.

Velg knappen 'Rengjøring' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Rengjøring' og velg rengjøringssyste‐
met 'ConvoClean+'.

3.

Velg det ønskede rengjøringstrinnet, f.eks. 'rengjø‐
ringstrinn 2'.

4.

Velg ønsket modus, f.eks. 'regular'.

5.

Hvis du vil, kan du velge en eller begge tilleggs‐
funksjonene 'Dampdesinfisering' og 'Tørking'.

Resultat: Rengjøringsprofilen er lagt inn.
Ytterligere trinn:
■ Start rengjøringsprosessen, fremgangsmåte se Side 71
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10.6 Starte rengjøringsprosessen
Forutsetninger
■
■

Før start av en rengjøringsprofil har du gjort deg kjent med reglene og advarslene om sikkert arbeid
under rengjøring i bruksanvisningen, og du følger de instruksjonene som er angitt her.
Du har tastet inn en ønsket rengjøringsprofil.

Starte rengjøringsprosessen
Velg knappen 'Bekreft' for å starte rengjøringspro‐
sessen.

1.

Resultat: Rengjøringsprofilen starter omgående.
Ytterligere trinn:
■ Stoppe rengjøringsprosessen, fremgangsmåte se Side 71
■ Rengjøre med rengjøringsprofilen, fremgangsmåten finner du i kapitlet 'Følg denne fremgangsmå‐
ten ved rengjøring' i bruksanvisningen.

10.7 Stoppe rengjøringsprosessen
Forutsetninger
■
■

Du har tastet inn en rengjøringsprofil.
Du har startet rengjøringsprofilen.

Stoppe rengjøringsprosessen
Velg knappen 'Stopp' for å stoppe rengjøringspro‐
sessen.

1.

Resultat: Rengjøringsprosessen stoppes (bare mu‐
lig så lenge det ikke er tilsatt noe rengjøringsmid‐
del).
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11 Foreta innstillinger i easyTouch
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet finner du skritt-for-skritt-anvisninger for de vesentlige operasjonene med 'Innstillinger'
i easyTouch.
Vi introduserer deg til siden 'Innstillinger' og forklarer deg de knappene som er tilgjengelige der og hvil‐
ken funksjon de har.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

11.1 Innstillingene i korte trekk
Innstillingsmuligheter og tilgangsrettigheter
På siden 'Innstillinger' kan du endre ovnsinnstillingene for kombidamperen din. Tilgang til innstillings‐
mulighetene kan utstyres med tilgangsrettigheter for ulike brukergrupper, dvs. at de bare vil være til‐
gjengelige med et passord.
Om brukeren har tilgang til et bestemt område av siden 'Innstillinger', vises på følgende måte:
■
Knapp i mørkegrått, området er tilgjengelig.
■
Knapp i lysegrått, området er ikke tilgjengelig.
Området 'Service' er kun tilgjengelig for serviceteknikeren.
Arbeide med USB-kontakten
For enkelte områder av 'Innstillinger' trenger du USB-kontakten til kombidamperen. Denne befinner
seg på easyTouch-kontrollpanelet.
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11.2 Siden Innstillinger
Visning av Innstillinger
Aktuelt klokkeslett

Generelt
Generelle ovnsinnstillinger for mørning og ren‐
gjøring
Språk
Språkinnstilling for brukergrensesnittet
Kokebok
Valg av en kokebok
Service
Støtte ved vedlikeholdsarbeider og feilsøk
Loggbok
Liste med registrerte kontrollhandlinger, med
feilmeldinger
Dato/tid
Innstilling av dato og tid
Lyd
Innstilling av tone og lydstyrke for signaltonene
Passord
Definisjon av et passord for Press&Go
Import/eksport
Importere eller eksportere ovnsdata ved hjelp
av en tilkoblet, ekstern lagringsenhet
Filmer
Tilgang til brukerfilmer
Sikkerhetskopiering/gjenoppretting
Sikkerhetskopiere eller gjenopprette ovnsdata
ved hjelp av en tilkoblet, ekstern lagringsenhet
Overføring
Implementere overføring av data til en tilkoblet
server
Hovedside
Tilbake
Hjelp
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11.3 Stille inn språk
Stille inn språk
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Språk'.

3.

Velg det ønskede språket på siden 'Språk'.

4.

Bekreft valget.

Resultat: Innstillingen for språk tas i bruk.
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11.4 Stille inn dato og klokkeslett
Stille inn dato og klokkeslett
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Dato/tid'.

3.

Gå til siden 'Dato/tid' og velg ønsket dato.

4.

Velg ønsket tidssone.

5.

Velg det aktuelle klokkeslettet.

6.

Legg inn det aktuelle klokkeslettet på siden 'Tid'.

7.

Bekreft.

Resultat: Innstillingene for dato og klokkeslett tas i
bruk.
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11.5 Stille inn signaltoner
Stille inn signaltoner
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Lyd'.

3.

Gå til siden 'Lyd' og velg området for den ønskede
signaltonen.

4.

Gå til siden 'Stille inn signaltonen' og velg knappen
for den signaltonen som er valgt i øyeblikket.

5.

Gå til siden 'Velge signaltone' og velg ønsket sig‐
naltone fra listen over signaltoner (valg = grønn
ramme).

6.

Eller importer ønsket signaltone via USB-kontak‐
ten.

7.

Bekreft valget.

8.

Gå til siden 'Stille inn signaltonen', velg varighet for
signaltonen og still inn lydstyrken til signaltonen.

9.

Bekreft.

Resultat: Innstillingene for signaltonen tas i bruk.
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11.6 Angi et passord for Press&Go
Angi et passord for Press&Go
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Pass‐
ord'.

3.

Gå til siden 'Passord' og skriv inn det 4-sifrede
passordet med tallene på tastaturet.

4.

Bekreft.

Resultat: Passordet lagres.
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11.7 Koble om fra Press&Go til Press&Go+
Koble om fra Press&Go til Press&Go+
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Gene‐
relt'.

3.

Gå til siden 'Generelt' og velg knappen 'Ovnsrom'.

4.

Gå til siden 'Ovnsrom' og velg knappen 'Press&Go
- Press&Go+'.

5.

Bekreft endringen.

Resultat: Innstillingen tas i bruk.
Ytterligere trinn:
■ Foreta innstillinger for Press&Go, fremgangsmåte se Side 81
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11.8 Foreta innstillinger for rengjøringen
Foreta generelle innstillinger
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Gene‐
relt'.

3.

Gå til siden 'Generelt' og velg knappen 'Rengjø‐
ring'.

4.

Gå til siden 'Rengjøring' og kontroller eller endre
ev. den aktuelle innstillingen for den helautomati‐
ske rengjøringen ConvoClean+.

5.

Bekreft valget.

Resultat: Innstillingen tas i bruk.
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11.9 Foreta innstillinger for ovnsrommet
Foreta generelle innstillinger
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Gene‐
relt'.

3.

Gå til siden 'Generelt' og velg knappen 'Ovnsrom'.

4.

Gå til siden 'Ovnsrom' og kontroller eller endre ev.
de aktuelle innstillingene for ovnsrommet.

5.

Bekreft endringene.

Resultat: Innstillingene tas i bruk.
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11.10 Foreta innstillinger for Press&Go
Foreta generelle innstillinger
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Gene‐
relt'.

3.

Gå til siden 'Generelt' og velg knappen 'Press&Go'.

4.

Gå til siden 'Press&Go' og kontroller eller endre ev.
de aktuelle innstillingene for Press&Go.

5.

Bekreft endringene.

Resultat: Innstillingene tas i bruk.
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11.11 Importerer en kokebok
Forutsetninger
■

Det finnes en USB-minnepinne med kokebokdata.

Importerer en kokebok
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Import/
eksport'.

3.

Sett inn minnepinnen.

4.

Gå til siden 'Import/eksport' og velg knappen 'Im‐
port av kokebok'.

5.

Gå til siden 'Import av kokebok' og velg ønsket ko‐
kebok fra USB-minnepinnen.

6.

Bekreft valget.

7.

Bekreft importen.

Resultat: Kokeboken er importert fra USB-minne‐
pinnen.
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11.12 Velg kokebok
Forutsetninger
■

En kokebok er importert.

Velg kokebok
1.

Velg f.eks. knappen 'Innstillinger' på 'Hovedsiden'.

2.

Gå til siden 'Innstillinger' og velg knappen 'Koke‐
bok'.

3.

Gå til siden 'Kokebok' og velg ønsket kokebok.

4.

Bekreft valget.

5.

Bekreft.

Resultat: Mørningsprofilene i kokeboken kan nå
velges på siden 'Kokebok'.
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12 Betjening i tilfelle feil
Formålet med dette kapittelet
I dette kapittelet forklarer vi deg betjeningen av kombi-dampovnen din for easyTouch i tilfelle feil.
Vi introduserer deg til siden 'Systemfeil' og forklarer deg de knappene som er tilgjengelige der og hvil‐
ken funksjon de har.
Mer utførlig informasjon finner du i skjermhjelpen.

12.1 Arbeide i tilfelle feil
Forløpet i tilfelle feil
Hvis det oppstår en systemfeil under drift av kombidamperen, vises denne ved at siden 'Systemfeil'
vises. Samtidig vises en feil med knappen 'Feil' nederst på hver enkelt side i easyTouch-programva‐
ren. Knappen vises helt til systemfeilen er rettet.
Kontroller om du kan rette denne systemfeilen selv, henvend deg til det angitte servicetelefonnumme‐
ret eller kontakt kundeservice. Feil du kan rette selv, og hva du eventuelt må gjøre, finner du beskre‐
vet under 'Feilkoder’ og 'Nøddrift’ i kapittelet 'Vedlikehold’, avsnittet 'Retting av feil’ i bruksanvisningen.
For at du skal kunne fortsette å arbeide med kombi-dampovnen din, selv om det har oppstått en feil
som ikke kan rettes med en gang, er ovnen utstyrt med en nøddrift. Denne gjør det mulig å fortsette å
bruke ovnen på tross av en feil, om enn med visse innskrenkninger. Hvis den viste systemfeilen tillater
begrenset drift av enheten, kan du lukke siden 'Systemfeil' og fortsette med driften.
Navigasjon i tilfelle feil
Via knappen 'Feil' nederst på hver enkelt side kommer du til siden 'Systemfeil', hvor du ser aktuelle
systemfeil:
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12 Betjening i tilfelle feil

12.2 Siden Systemfeil
Systemfeil
Aktuelt klokkeslett

Liste med systemfeil og feilkode

Service telefonnummer

Nedover
Bekreft feil
Oppover
Tilbake
Innstillinger
Feil
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Kombidamper
Convotherm 4 easyTouch
Serial no.
Item no.
Order no.

© 2016 Manitowoc Foodservice Inc. med mindre noe annet er angitt. Med enerett.

9761740_03 NOR 04/16

