Конвектомат

Прочетете указанията преди употреба

Convotherm 4 easyTouch
Наръчник за обслужване - Оригинал, BUL

Your meal. Our mission.
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1 Общи положения

1 Общи положения
Цел на тази глава
В тази глава Ви даваме информация как да работите с ръководството за обслужване.

1.1 Структура на клиентската документация
Части от документацията на клиента
Клиентската документация на конвектомата се състои от:
■
Наръчник за инсталация
■
Наръчник за обслужване
■
Ръководство за обслужване easyTouch (този наръчник, извлечение от помощните указания
на екрана)
■
Интегрирани в easyTouch помощни указания на екрана (пълно ръководство за обслужване
на софтуера)
Теми на наръчника за инсталация
Наръчникът за експлоатация е предназначен за обучен квалифициран персонал, вижте 'Изиск‐
вания към персонала' в наръчника за експлоатация.
Той обхваща следните теми:
■
Структура и функция: описва важни за инсталацията на конвектомата части
■
Безопасност: описва всички опасности и подходящи насрещни мерки по време на инстала‐
цията
■
Транспортиране: съдържа необходима информация за транспортиране на конвектомата
■
Поставяне: представя варианти за поставяне на конвектомата
■
Инсталация: описва необходимите захранващи връзки
■
Пускане в експлоатация: описва първото пускане на конвектомата в експлоатация
■
Извеждане от експлоатация: описва необходимите дейности в края на срока на експлоата‐
ция на конвектомата
■
Технически характеристики, схеми на свързванията: съдържа необходимата техническа ин‐
формация на конвектомата
■
Контролни листове: съдържа контролни листове за инсталацията и гаранцията на конвекто‐
мата
Теми на наръчника за обслужване
Наръчникът за обслужване е предназначено за инструктиран и обучен квалифициран персонал,
вижте 'Изисквания към персонала' в наръчника за обслужване.
Той обхваща следните теми:
■
Структура и функция: описва важни за обслужването на конвектомата части
■
Безопасност: описва всички опасности и подходящи насрещни мерки при обслужване на кон‐
вектомата
■
Готвене: описва правилата, работните процеси, стъпките за обслужване и използването на
уреда при готвене
■
Почистване: представя и описва методите на почистване, почистващите препарати, работ‐
ните процеси, стъпките за обслужване и използването на уреда при почистване
■
Техническо обслужване: съдържа гаранционни указания, плана за техническа поддръжка,
информация относно повредите, грешките и аварийния режим и работните процеси, стъпки‐
те за обслужване и използването на уреда по време на техническото обслужване
Теми на ръководството за обслужване и на помощните указания на екрана
Ръководството за обслужване и помощните указания на екрана са предназначени за инструкти‐
ран и обучен квалифициран персонал, вижте 'Изисквания към персонала' в наръчника за обс‐
лужване. При easyTouch ръководството за експлоатация е извлечение от помощните указания
на екрана.
Наръчник за обслужване
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Ръководството за обслужване и помощните указания на екрана обхващат следните теми:
■
Структура на потребителския интерфейс: дава обяснения за потребителския интерфейс на
конвектомата
■
Обслужване на софтуера: съдържа ръководства за въвеждане и извикване на профили на
готвене, за извикване на почистващите профили, за стартиране на процеси на готвене и по‐
чистване; описва настройките на меню 'Настройки', както и импортирането и експортирането
на данните
■
Избрани профили на готвене: представя списък на изпробваните профили на готвене

Наръчник за обслужване
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1.2 Информация за безопасност, която непременно трябва да бъде
прочетена
Информация за безопасност в клиентската документация
Информацията за безопасност на конвектомата се съдържа само в наръчника за инсталация и
наръчника за обслужване.
В наръчника за инсталация информацията за безопасност се намира в описаните в него дейно‐
сти при транспортиране, поставяне, инсталация, пускане и извеждане от експлоатация.
В наръчника за обслужване информацията за безопасност се намира в описаните в него дейно‐
сти при готвене, почистване и техническо обслужване.
По отношение на информацията за безопасност ръководството за експлоатация трябва да се
приема винаги във връзка с наръчника за обслужване или с наръчника за експлоатация. При
дейности, които надхвърлят работата със софтуера, трябва да се съблюдава информацията за
безопасност, която се намира в наръчника за обслужване и наръчника за инсталация.
Части от клиентската документация, които непременно трябва да бъдат прочетени
Съдържанието на това ръководство за експлоатация описва само работата с потребителския
интерфейс. Инструкциите започват съответно със стартиране на операция, при която трябва да
се съблюдават предупредителни указания, напр. готвене или почистване. Инструкцията за из‐
вършване на съответната операция ще намерите в наръчника за инсталация или наръчника за
обслужване.
За да се гарантира безопасността на всички лица, които работят с конвектомата, трябва да про‐
четете и разберете следните части от тази документация за клиента преди да започнете рабо‐
та:
■
в зависимост от дейността, която се извършва, главата 'За Ваша безопасност' в наръчника
за инсталация или в наръчника за обслужване
■
разделите в наръчника за инсталация или в наръчника за обслужване, описващи дейността,
която се извършва
Ако не съблюдавате информацията за безопасност в наръчника за инсталация или обслужване,
рискувате да получите наранявани, които могат да доведат до смърт, и причиняването на мате‐
риални щети.

Наръчник за обслужване
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1.3 За това ръководство за обслужване
Цел
Това ръководството за обслужване има за цел да представи на всички лица, които работят с
конвектомата, кратък преглед на easyTouch и неговото обслужване и да им даде възможност да
изпълняват основни задачи със софтуера.
Пълното ръководство за работа с easyTouch ще намерите в помощните указания на екрана.
Целеви групи
Име на целевата група Дейности
Главен готвач

Извършва най-съществено организационни дейности, като
напр. въвеждане на данни за профил на готвене
■ Редактиране на налични рецепти в рецептурника
■ Разработване на нови профили на готвене
■ Настройки на уреда
Освен това извършва евентуално всички обслужващи дейности.
Извършва конкретното обслужване, като напр.
■ Избор на профил на готвене
■ Стартиране на профил на готвене
■ Избор на почистващ профил
■

Обслужващ персонал

Структура на ръководството за обслужване
Глава/раздел

Цел

Целева
група

Общи положения

Обяснява как се работи с това ръководство за обслуж‐
ване

Въвеждане на спе‐
циални методи за го‐
твене - страница 'Го‐
твене'

Съдържа ръководство за въвеждане на профили при
специални методи на готвене

Главен го‐
твач
Обслужващ
персонал
■ Съдържа кратък преглед и описание на потребител‐
Кратък преглед на
Главен го‐
easyTouch
ския интерфейс
твач
■ Обяснява как се обслужва софтуера
Обслужващ
персонал
Обслужване на помощ‐ Обяснява как се обслужват помощните указания на ек‐
Главен го‐
ните указания на екра‐ рана
твач
на
Обслужващ
персонал
Въвеждане на профи‐ ■ Описва най-важните страници на потребителския ин‐
Главен го‐
ли за готвене - страни‐
терфейс, необходими за въвеждане на профили на го‐ твач
ца 'Готвене'
твене
Обслужващ
■ Съдържа ръководство за въвеждане на профили на
персонал
готвене

Въвеждане на профи‐
ли за готвене - страни‐
ца 'Регенериране'

■

■

Готвене с easyTouch

■
■

Наръчник за обслужване

Главен го‐
твач
Обслужващ
персонал
Описва най-важните страници на потребителския ин‐
Главен го‐
терфейс, необходими за въвеждане на профили на го‐ твач
твене
Обслужващ
Съдържа ръководство за въвеждане на профили на
персонал
готвене

Съдържа описание на процесите на готвене в софтуе‐
ра
Съдържа указания за обслужване на потребителския
интерфейс по време на готвене
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Глава/раздел

Цел

Работа с рецептурник

Съдържа инструкции за обслужването на рецептурника

Работа с Press&Go /
Press&Go+
Почистване с
easyTouch

Целева
група

Главен го‐
твач
Обслужващ
персонал
Съдържа описание на Press&Go и Press&Go+
Главен го‐
твач
Съдържа инструкции за обслужване на конвектомата с
Press&Go
Обслужващ
персонал
■ Съдържа описание на процесите на почистване в соф‐ Обслужващ
туера
персонал
■ Съдържа указания за обслужване на потребителския
интерфейс по време на почистване

Извършване на на‐
стройки в easyTouch

Съдържа инструкции за извършване на настройки в ме‐
ню 'Настройки'

Главен го‐
твач

Обслужване в случай
на грешка

Обяснява обслужването в случай на грешка

Главен го‐
твач
Обслужващ
персонал

Начин на изписване на десетични числа
За да се постигне международна еднообразност, тук се използва винаги десетична точка.

Наръчник за обслужване
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2 Кратък преглед на easyTouch
Цел на тази глава
easyTouch е концепция за обслужване на Вашия конвектомат.
В това ръководство за обслужване Ви представяме кратък преглед на най-важните функции на
потребителския интерфейс easyTouch.
Обясняваме Ви най-важните страници за въвеждане на данни, както и намиращите се там на
разположение бутони и техните функции.
Обясняваме Ви обслужването на потребителския интерфейс easyTouch с помощта на лесни ин‐
струкции за въвеждане на функциите и връзките между тях.
Пълно описание на потребителския интерфейс на easyTouch ще намерите в помощните указа‐
ния на екрана.

2.1 Главната страница на easyTouch
Въведение
След като включите конвектомата от контролния панел на easyTouch, уредът извършва само‐
диагностика.

Наръчник за обслужване

10

2 Кратък преглед на easyTouch
Главна страница
Когато уредът се приведе в експлоатационна готовност, се показва главната страница на потре‐
бителския интерфейс easyTouch:
Индикация на актуалната страница
Актуален час
Готвене
Извикване на страница 'Готвене'
Ръчно въвеждане на профили на го‐
твене
Press&Go
Извикване на страница 'Press&Go'
Автоматично приготвяне чрез бърз из‐
бор
Press&Go+ (може да се превключи)
Извикване на страница 'Press&Go+'
Фаворити на рецептурнника
Рецептурник
Извикване на страница 'Рецептурник'
Администриране на профили на готве‐
не
Регенериране
Извикване на страница 'Регенериране'
Ръчно въвеждане на профили на го‐
твене
Настройки
Извикване на страница 'Настройки'
Достъп до настройките на уреда
Помощ
Достъп до помощните указания на ек‐
рана
Почистване
Извикване на страница 'Почистване'
Избор на профили за почистване на
работната камера

Наръчник за обслужване
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2.2 Преглед на функциите на easyTouch
Режими на работа и методи за готвене
В easyTouch можете да стартирате страница 'Готвене'; със следните режими на работа:
■
Пара
■
Комбинирана пара
■
Горещ въздух
■
Smoker (достъпен само при уреди с опция ConvoSmoke)
В комбинация с функциите (Допълнителни функции ACS+) и Допълнителни функции можете да
извършвате различни методи на готвене:
■
Готвене при ниска температура (LT готвене)
■
Готвене Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Press&Go / Press&Go+
С помощта на 'Press&Go' е възможно автоматично готвене с предварително определени про‐
фили на готвене чрез бутони за бърз избор. По този начин готвенето става много бързо, а каче‐
ството се запазва. Това служи за оптимална безопасност на процеса.
В 'Press&Go+' избраните фаворите в рецептурника се предоставят като възможност за бърз из‐
бор.
Възможно е превключването между 'Press&Go' и 'Press&Go+'.
Рецептурник
С помощта на easyTouch можете лесно и бързо да създадете собствени профили на готвене и
да администрирате в 'Рецептурника' до 399 профила за готвене.
Освен това в 'Рецептурник' ще намерите и предварително дефинирани профили на готвене.
Имате възможност да импортирате и експортирате рецептурници чрез USB порта.
Функции за регенериране
В easyTouch можете да работите със следните функции за регенериране чрез страницата 'Реге‐
нериране':
■
Регенериране à la Carte
■
Банкетно регенериране
■
Регенериране на чинии
Настройките
На страницата 'Настройки' могат да се извършват настройките на коннвектома.
Почистване
В easyTouch Ви се предоставят различни профили за почистване на работната камера, достъп‐
ни на страница 'Почистване':
■
Почистващ профил 'Изплакване с вода'
■
Почистващ профил 'Изплакване с препарат за изплакване ConvoCare'
■
Автоматично почистване ConvoClean+: Регулируеми почистващи профила за различни сте‐
пени на замърсяване и времена на почистване, които могат да се изберат отчасти с Парна
дезинфекция и Сушене
■
Почистващ профил 'Полуавтоматично почистване'

Наръчник за обслужване
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2 Кратък преглед на easyTouch
Помощни указания на екрана
В помощните указания на екрана можете да намерите пълно описание на потребителския ин‐
терфейс на easyTouch. Помощните указания можете да извикате от стартовата страница, както
и от всички останали страници.

Наръчник за обслужване
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2.3 Обслужване на easyTouch
Навигация с easyTouch
Всички функции на конвектомата са достъпни от различните страници на потребителския
интерфейс easyTouch. Всички налични функции се предлагат на тези страници под формата на
бутони.
Избирайки желания бутон от 'Главната страница' имате достъп до други страници на потреби‐
телския интерфейс easyTouch, напр. до страница 'Готвене':

Страници за въвеждане на easyTouch
С помощта на наличните бутони на съответните страници могат да се изберат желаните функ‐
ции:

Наръчник за обслужване
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Горна част на полето на easyTouch:
Индикация на актуалната страница, актуал‐
ния час, евент. индикация на името на про‐
фила за готвене
Основна част на полето с бутони за въве‐
ждане на данни:
■ Бутон в тъмно сив цвят = налична респ.
избрана функция
■ Бутон в светло сив цвят = функцията не е
достъпна респ. не е налична

1

2

Долна част на полето на easyTouch:
Бутони към други страници и навигацията
на easyTouch

3
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3 Обслужване на помощните указания на екрана
Цел на тази глава
Обслужването на конвектомата с потребителския интерфейс easyTouch се описва подробно в
помощните указания на екрана, които могат да се покажата на екрана.
В тази глава се описва как да се покажат помощните указания на екрана и да се навигира в тях.

3.1 Стартова страница на помощните указания на екрана
Функция на стартовата страница
Стартовата страница е централната изходна точка на навигацията на помощните указания на
екрана.
Съдържание на помощните указания на ек‐
рана:
Навигация към темите с помощта на буто‐
ните
Навигационната лента като заглавен ред на
всяка страница от помощните указания на
екрана
Бутони за кратко описание на обслужването
на помощните указания на екрана

1

2
3
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3.2 Достъп до помощните указания на екрана
Към началната страница
От главната страница на потребителския интерфейс easyTouch можете да преминете директно
към стартовата страница на помощните указания на екрана като изберете въпросителната във
футера:

Към описание на актуалната страница
Към описанието на актуално извиканата страница на потребителския интерфейс easyTouch мо‐
жете да преминете директно от страницата, на която се намирате, като кликнете върху въпро‐
сителната във футера:

Наръчник за обслужване
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3.3 Възможности за навигация в помощните указания на екрана
Навигационна лента
Към стартовата страница на помощните
указания на екрана
Към преглед на филмите с инструкции за
обслужване
Архив назад:
Към страницата, която сте разглеждали
преди да преминете към актуалната страни‐
ца
Страница назад:
Страница назад в помощните указания на
екрана
Страница напред:
Страница напред в помощните указания на
екрана
Архив напред:
Отново към страницата, на която сте се на‐
мирали преди да натиснете бутон 'Архив
назад'

1
2
3

4
5
6

Навигация към началото на страницата
7

Нагоре към началото на актуалната страни‐
ца

8

Навигация към темите с помощта на буто‐
ните

Подсъдържания
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3 Обслужване на помощните указания на екрана
Бутони в текстовото поле

10

Към подсъдържанието 'Структура на потре‐
бителския интерфейс easyTouch'
Към описание на следващата страница

11

Към допълнителна информация по темата

12

Към ръководството на тази тема

9

Навигация в описанието на страниците на процеса
Към описание на следващата страница на
процеса

13
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4 Въвеждане на профили за готвене - страница 'Готвене'
Цел на тази глава
В тази глава Ви представяме кратък преглед на режимите на работа на Вашия конвектомат, на
наличните функции за готвене (Допълнителни функции ACS+) и допълнителните функции и ед‐
новременно с това Ви представяме специални методи за готвене като описваме техния начин
на функциониране.
Представяме Ви страницата 'Готвене' и страницата 'Допълнителни функции' и Ви обясняваме
наличните в тях бутони и техните функции като едновременно с това Ви показваме стъпка по
стъпка въвеждането на профилите за готвене на страница 'Готвене'.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

4.1 Работа със страница 'Готвене'
Режими на работа
На страницата 'Готвене' можете да въведете своите профили за готвене чрез следните режими
на работа:
■
Пара
■
Комбинирана пара
■
Горещ въздух
■
Smoker (достъпен само при уреди с опция ConvoSmoke)
След като изберете някои обикновени параметри като напр. температура и време на готвене,
можете да запаметите и извиквате тези профили за готвене в 'рецептурника' и 'Press&Go'.
Възможни методи за готвене
Режимите за работа са годни за следните методи за готвене:
Пара
■
■
■
■
■

Готвене
Готвене на пара
Бланширане
Поширане
Консервиране

Комбинирана пара
■
■
■

Горещ въздух

Пържене
Печене
Задушаване

■
■
■
■
■

Пържене
Печене
Гратиниране
Печене на грил
Припичане

Smoker
■

Опушване

Температурни граници
С режимите за работа приготвяте продуктите в следните температурни обхвати:
Пара

Комбинирана пара

Горещ въздух

Smoker

30°C до +130°C

30°C до +250°C

30°C до +250°C

-

При функцията за измерване на вътрешната температура работите в температурен обхват
между 20 °C и 99 °C.
Налични функции за готвене
В зависимост от режима на работа можете да изберете определени функции (Допълнителни
функции ACS+):
Пара
■

Скорост на вентила‐
тора

Комбинирана пара
■
■

Наръчник за обслужване

Горещ въздух

Скорост на вентила‐
тора
HumidityPro

20

■
■

Smoker

Скорост на вентила‐ тора
Crisp&Tasty
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Налични допълнителни функции
В зависимост от режима на работа можете да изберете подходящи допълнителни функции за
Вашите профили за готвене от страницата 'Допълнителни функции':
Пара
■
■
■
■

Защита на програма
Намалена мощност
Избор на времето
на стартиране
Съобщителна стъп‐
ка

Комбинирана пара
■
■
■
■
■
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Горещ въздух

Защита на програма
Намалена мощност
Избор на времето
на стартиране
Съобщителна стъп‐
ка
Отделяне на мазни‐
на

21

■
■
■
■
■
■

Защита на програма
Намалена мощност
Избор на времето
на стартиране
BakePro
Съобщителна стъп‐
ка
Отделяне на мазни‐
на

Smoker
■
■
■

Защита на програма
Избор на времето
на стартиране
Съобщителна стъп‐
ка
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4.2 Страница 'Готвене'
Индикация на страница 'Готвене'
Актуален час

Избран е режим на работа Пара
Режим на работа Конвектомат
Режим на работа Горещ въздух

Въвеждане на температура за готвене
Индикация на въведената температура на
готвене
Избор на стойността на температурата: ак‐
туална температура на работната камера
Въвеждане на времето за готвене
Въвеждане на вътрешната температура
Индикация на времето за готвене или на
вътрешната температура

AUTO

Скорост на вентилатора на 5 степени
Регулира скоростта на въздушния поток в
работната камера
HumidityPro в 5 степени или автоматично
регулиране
Регулира влажността на въздуха в работна‐
та камера
Crisp&Tasty в 5 степени или автоматично
регулиране
Отстранява влагата от работната камера
Автоматично регулиране
за 'HumidityPro'
Избор на допълнителни функции
Индикация на избран метод на готвене
Избор на избраните допълнителни функции
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Ръчно овлажняване
Овлажнява работната камера в процеса на
приготвяне. Може да се избере само в про‐
цеса на приготвяне.
Старт
Стартира процеса на приготвяне
Старт с предварително нагряване
Нагрява работната камера при затворена
врата на уреда
Старт с Cool down
Охлажда работната камера при отворена
врата на уреда и работещо колело на вен‐
тилатора
Стоп
Спира процеса на приготвяне
TrayTimer
Таймер, който може да се настрои за отдел‐
ни нива на зареждане, за да могат да се из‐
ползват свободните такива по време на
процеса на готвене.
Изтриване на стъпка
Връща стъпка назад
Преглед на стъпките
Прибавяне на стъпка/напред
Запаметяване на профила в рецептурника

Главна страница
Назад
Настройки
Помощ
Рецептурник

Наръчник за обслужване
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4.3 Страницата на допълнителните функции
Индикация на страница 'Готвене'
Актуален час

Готвене при ниска температура (LT готвене)
Метод за готвене, при който готвенето ста‐
ва при ниски температури, на 3 степени
Готвене Delta-T
Метод за готвене, при който температурата
на работната камера се увеличава в зави‐
симост от вътрешната температура, на 3
степени
ecoCooking, избран
Метод за готвене, при който нагревателна‐
та мощност се тактува във фазата на приго‐
твяне, което води до понижена консумация
на енергия
Cook&Hold
Метод за готвене от фаза на готвене и фа‐
за, при която се поддържа определена тем‐
пература, в 3 степени
Намалена мощност
Функция, която намалява нагревателната
мощност, за да се избегнат пикове на нато‐
варване в процеса на приготвяне
Защита на програма, избрана
Функция, която предотвратява прекъсване‐
то на процесите на готвене от включения
оптимизатор на енергия
Избор на времето на стартиране
Функция, която определя времето за стар‐
тиране на процеса на приготвяне в по-късен
час
BakePro
Функция за печене с овлажняване и автома‐
тично регулирано спиране на вентилатора,
на 5 степени
Съобщителна стъпка
Функция, която показва съобщения в проце‐
са на приготвяне
Отделяне на мазнина
Функция, при която се извършва отделяне
на мазнината в процеса на приготвяне
Потвърждаване на въведените данни

Назад
Помощ
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4.4 Въвеждане на профил с време за готвене
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете бутона 'Готвене' от 'Главната страни‐
ца'.

2.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Горещ въздух' на страница 'Готвене'.

3.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

4.

Въведете желаната температура на страницата
'Температура'.

5.

Изберете бутон 'Време за готвене'.

6.

Въведете желаното време на готвене на стра‐
ница 'Време'.

7.

Изберете желаната степен на 'Скорост на вен‐
тилатора'.

8.

В зависимост от режима на работа изберете же‐
ланата степен на 'Crisp&Tasty' или 'HumidityPro'.

9.

Изберете бутона 'Допълнителни функции'.

10.

Изберете на страницата 'Допълнителни функ‐
ции' желаната от Вас допълнителна функция,
напр. 'Защита на програма'.

11.

Изберете бутона 'Прибавяне на стъпка' на стра‐
ница 'Готвене', ако желаете да въведете допъл‐
нителна стъпка.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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4.5 Въвеждане на профил на готвене с вътрешна температура
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете бутона 'Готвене' от 'Главната страни‐
ца'.

2.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Горещ въздух' на страница 'Готвене'.

3.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

4.

Въведете желаната температура на страницата
'Температура'.

5.

Изберете бутон 'Вътрешна температура'.

6.

Въведете желаната вътрешна температура на
страницата 'Температура'.

7.

Изберете желаната степен на 'Скорост на вен‐
тилатора'.

8.

В зависимост от режима на работа изберете же‐
ланата степен на 'Crisp&Tasty' или 'HumidityPro'.

9.

Изберете бутона 'Допълнителни функции'.

10.

Изберете на страницата 'Допълнителни функ‐
ции' желаната от Вас допълнителна функция,
напр. 'Защита на програма'.

11.

Изберете бутона 'Прибавяне на стъпка' на стра‐
ница 'Готвене', ако желаете да въведете допъл‐
нителна стъпка.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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4.6 Въвеждане на профил на готвене с избор на време за стартиране
Сфера на приложение
Допълнителната функция 'Избор на време за стартиране' определя времето за стартиране на
процеса на готвене в определен по-късен момент.
При въвеждане на времето за стартиране уредът изчислява автоматично краят на готвенето в
зависимост от продължителността на профила за готвене. Когато се въведе крайното време,
уредът изчислява автоматично началото на готвенето.
'Избор на време за стартиране' се прибавя като първа "Стъпка в процеса на готввене" на про‐
фил на готвене, след като бъде въведено времето на стартиране респ. приключване.
След като стартира броенето на страница 'Избор на време за стартиране', самият процес на
приготвяне в определеното време.
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Горещ въздух' на страница 'Пара'.

2.

Въведете всички данни за профила за готвене
на страница 'Готвене', напр. 'Температура на го‐
твене'.

3.

Изберете допълнителната функция 'Избор на
време за стартиране' на страница 'Допълнител‐
на функция'.

4.

Потвърдете избора.

5.

Изберете времето за стартиране и приключване
на профила за готвене на страница 'Избор на
време за стартиране'.

6.

Въведете желаното време на готвене или вре‐
мето за приключване на страница 'Време'.

7.

Изберете бутон 'Старт' на страница 'Избор на
време за стартиране' и обърнете внимание на
подканите на софтуера.

Резултат: Броенето стартира. Процесът на при‐
готвяне започва веднага, след като изтече
броенето.
Други стъпки:
■ Спиране на процеса на приготвяне, вижте на Страница 53 как става това
■ Готвене с профил на готвене, вижте 'Как да готвим' в наръчника за обслужване

Наръчник за обслужване

27

4 Въвеждане на профили за готвене - страница 'Готвене'

4.7 Въвеждане на профил за готвене с BakePro
Сфера на приложение
Допълнителна функция 'BakePro' представлява специална функция за печене с овлажняване.
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете режим на работа 'Горещ въздух' от
страница 'Готвене'.

2.

Въведете желаните данни на профила за готве‐
не на страница 'Готвене', напр. 'Температура на
готвене'.

3.

Изберете допълнителната функция 'BakePro' на
страница 'Допълнителна функция'.

4

Изберете една от петте степени на готвене, на‐
пр. '3'.

5.

Потвърдете избора.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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4.8 Въвеждане на профил на готвене със съобщителна стъпка
Сфера на приложение
Допълнителна функция 'Съобщителната стъпка' е функция, която подканва обслужващия пер‐
сонал към извършване на специално действие в процеса на приготвяне.
При въвеждането на съобщението се посочва тестовото съдържание и се избира времето за
показване на съобщението.
'Съобщителната стъпка' се прибавя като "Стъпка в процеса на готвене" в съответния профил.
След стартирането на страница 'Съобщителна стъпка', стартира процесът на приготвяне и
стъпката 'Съобщителна стъпка' се извършва в определеното време.
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Горещ въздух' на страница 'Пара'.

2.

Въведете всички данни за профила за готвене
на страница 'Готвене', напр. 'Температура на го‐
твене'.

3.

Изберете допълнителната функция 'Съобщи‐
телна стъпка' на страница 'Допълнителни функ‐
ции'.

4.

Потвърдете избора.

5.

Изберете празно поле на страница 'Съобщител‐
на стъпка'.

6.

Въведете желания текст за съобщението на
страница 'Въвеждане на съобщение'.

7.

Изберете времето за показване на съобщение‐
то на страница 'Съобщителна стъпка'.

8.

Въведете желаното време за показване на съ‐
общението на страница 'Време'.

9.

Изберете бутон 'Старт' на страница 'Съобщи‐
телна стъпка' и обърнете внимание на подкани‐
те на софтуера.

Резултат: Процесът на приготвяне стартира.
Съобщението се появява в определеното вре‐
ме.
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Други стъпки:
■ Спиране на процеса на приготвяне, вижте на Страница 53 как става това
■ Готвене с профил на готвене, вижте 'Как да готвим' в наръчника за обслужване
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4.9 Въвеждане на профил за готвене с отделяне на мазнина
Сфера на приложение
С допълнителната функция 'Отделяне на мазнина' се извършва автоматично отделяне на маз‐
нината в процеса на приготвяне.
Допълнителна функция 'Отделяне на мазнина' се намира на разположение само при уреди с
опцията ConvoGrill. За целта е необходимо уредът да бъде специално приготвен.
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Горещ въздух' на страница 'Готвене'.

2.

Въведете желаните данни на профила за готве‐
не на страница 'Готвене', напр. 'Температура на
готвене'.

3.

Изберете допълнителната функция 'Отделяне
на мазнина' на страница 'Допълнителни функ‐
ции'.

4.

Потвърдете избора.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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4.10 Страница 'Готвене' - Smoker
Индикация на страница 'Готвене'
Актуален час

Режим на работа Пара
Режим на работа Конвектомат
Режим на работа Горещ въздух
Избран е режим на работа Smoker
Опушване на хранителни продукти, опцио‐
нално
Въвеждане на времето за опушване
Индикация на времето за опушване

Избор на допълнителни функции
Избор на избраните допълнителни функции

Старт
Стартира процеса на приготвяне
TrayTimer
Таймер, който може да се настрои за отдел‐
ни нива на зареждане, за да могат да се из‐
ползват свободните такива по време на
процеса на готвене.
Изтриване на стъпка
Връща стъпка назад
Преглед на стъпките
Прибавяне на стъпка/напред
Запаметяване на профила в рецептурника

Главна страница
Назад
Настройки
Помощ
Рецептурник
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4.11 Въвеждане н а профил на готвене със Smoker
Сфера на приложение
Режимът на работа 'Smoker' е подходящ за опушване на хранителни продукти.
Режимът на работа 'Smoker' се намира на разположение само при уреди с опция ConvoSmoke.
За целта е необходимо уредът да бъде специално приготвен.
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете бутона 'Готвене' от 'Главната страни‐
ца'.

2.

Изберете режим на работа 'Smoker' от страни‐
цата 'Готвене'.

3

Изберете бутон 'Време за готвене'.

4.

Въведете желаното време за опушване на стра‐
ницата 'Време'.

5.

Изберете бутона 'Допълнителни функции'.

6.

Изберете на страницата 'Допълнителни функ‐
ции' желаната от Вас допълнителна функция,
напр. 'Защита на програма'.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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4.12 Запаметяване на въведения профил в рецептурника
Предпоставки
■
■

Намирате се на страница 'Готвене' или на страница 'Регенериране'.
Въвели сте профил за готвене.

Запаметяване на въведения профил в рецептурника
1.

Изберете бутона 'Запамети като профил за го‐
твене' на страница 'Готвене' респ. страница 'Ре‐
генериране'.

2.

Въведете името на профила за готвене на стра‐
ница 'Клавиатура'.

3.

Потвърдете въведените данни.

4.

Изберете икона от страница 'Избор на икона'.

5.

Ако няма подходяща икона, изберете бутона
'USB', за да я импортирате с помощта на USB
порта на потребителския интерфейс easyTouch.

6.

Потвърдете избора.

Резултат: Профилът на готвене е запаметен се‐
га в 'Рецептурник'.
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4.13 Избрани профили за готвене
Различни профили за готвене
Продукт

ACS+

Дълбоко замразена франзела

170°C

Печени картофи

180°C

Крем Карамел / Роял

80°C

15
мин.
-

-

1

93°C

-

-

-

-

35°C

35
мин.
12
мин.
3 мин.

Пилешки гърди, печени

235°C

-

72°C

-

Моркови, пресни

100°C

8 мин.

-

-

Свински шницел, панниран

200°C

9 мин.

-

Рибени пръчици

210°C

Ферментиране, печени тестени изделия

5

-

1

3

Профили на готвене ConvoSmoke
Продукт

Стъпка

Smoker

Сьомга пържола

1

да

2

-

1

да

2

-

1

да

2

-

180 °C

3

-

170 °C

Подправки със сол

Пилешки бутчета
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ACS+
-

120 °C

-

60 °C

-

35

-

15
мин.
-

-

-

50 °C

-

75
мин.
20
мин.
75
мин.
3 мин.

-

-

20
мин.

-

-

2

-

-

-
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5 Въвеждане на специални методи за готвене - страница 'Готвене'
Цел на тази глава
В тази глава Ви представяме кратък преглед на специалните методи за готвене и описваме тех‐
ния начин на функциониране.
Ще Ви покажем стъпка по стъпка въвеждането на профили за готвене от страница 'Готвене'.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

5.1 Работа със специални методи за готвене
Работа със специални методи за готвене
Можете да създадете профили за готвене, отговарящи на специалните изисквания за Вашите
продукти за следните методи за готвене.
■
Готвене при ниска температура (LT готвене)
■
Готвене Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
При ecoCooking се намалява потреблението на електроенергия при една и съща продължител‐
ност на готвене.
При другите методи за готвене са определени вече профили за готвене с определени данни и
няколко стъпки в зависимост от режима на работа и желаната степен на готвене. Предварител‐
но определените профили на готвене могат да бъдат донастроени, преди да го запаметите го‐
тов за стартиране в 'Рецептурник' и в 'Press&Go'.
Налични методи за готвене
Можете да изберете специалните методи за готвене в зависимост от режима на работа на стра‐
ница 'Допълнителни функции':
Готвене при ниска
температура
■
■
■

Пара
Комбинирана пара
Горещ въздух

Наръчник за обслужване

Готвене Delta-T
■
■
■

ecoCooking

Пара
Комбинирана пара
Горещ въздух
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■
■

Комбинирана пара
Горещ въздух

Cook&Hold
■
■
■

Пара
Комбинирана пара
Горещ въздух
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5.2 Въвеждане на профил за готвене при ниска температура
Сфера на приложение
Готвенето на ниска температура е метод, при който хранителните продукти се приготвят на нис‐
ка температура. По този начин се удължава времето за приготвяне. Трябва да се работи винаги
с температурната сонда.
Готвенето при ниска температура е особено подходящо за месо, птици или риба. Продуктът се
приготвя по възможно най-щадящ начин. Той загуба много по-малко от течността си и става посочен и крехък.
Можете индивидуално да промените предварително настроените данни и стъпки за готвене на
Вашия профил.
Предварително настроени данни за готвене на пара
Степен на
приготвяне

Стъпка Режим на работа
в про‐
цеса на
готвене

Темпера‐
Време на
тура на го‐ готвене в
твене в °C мин.

Вътрешна ACS+
температу‐
ра в °C

Well Done

1
2

Пара
Пара

100
80

10
-

72

3

Пара

80

-:-

-

1
2

Пара
Пара

100
60

10
-

54

3

Пара

52

-:-

-

1
2

Пара
Пара

100
55

10
-

48

3

Пара

46

-:-

-

Medium

Rare

1
1
1
1
1
1

Предварително настроени данни за готвене на комбинирана пара
Степен на
приготвяне

Стъпка Режим на работа
в про‐
цеса на
готвене

Темпера‐
Време на
тура на го‐ готвене в
твене в °C мин.

Вътрешна ACS+
температу‐
ра в °C

Well Done

1
2

Горещ въздух
Горещ въздух

130
75

10
20

-

3

Комбинирана пара

75

-

72

1

4

Комбинирана пара

70

-:-

-

1

1
2

Горещ въздух
Горещ въздух

130
60

10
20

-

3

Комбинирана пара

60

-

54

1

4

Комбинирана пара

50

-:-

-

1

1
2

Горещ въздух
Горещ въздух

130
55

10
20

-

3

Комбинирана пара

55

-

48

1

4

Комбинирана пара

46

-:-

-

1

Medium

Rare
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Предварително настроени данни за готвене на горещ въздух
Степен на
приготвяне

Стъпка Режим на работа
в про‐
цеса на
готвене

Темпера‐
Време на
тура на го‐ готвене в
твене в °C мин.

Вътрешна ACS+
температу‐
ра в °C

Well Done

1
2

Горещ въздух
Горещ въздух

130
78

10
20

-

3

Горещ въздух

78

-

72

1

4

Горещ въздух

72

-:-

-

5

5

Горещ въздух

72

-

-

1

1
2

Горещ въздух
Горещ въздух

130
60

10
20

-

3

Горещ въздух

60

-

54

4

Горещ въздух

50

-:-

-

1
2

Горещ въздух
Горещ въздух

130
55

10
20

-

3

Горещ въздух

55

-

48

1

4

Горещ въздух

46

-:-

-

1

Medium

Rare

5

5
1
1
5

Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Комбинирана пара' на страница 'Готвене'.

2.

Изберете метод за готвене 'Готвене при ниска
температура' на страница 'Допълнителни функ‐
ции'.

3.

Изберете една от трите възможни степени на
приготвяне, напр. 'Well Done'.

4.

Потвърдете избора.

Резултат: Профилът за готвене 'Готвене при
ниска температура', състоящ се от няколко
стъпки, е извикан.
Други стъпки:
■ Промяна на стъпките за готвене, вижте на Страница 44 как става това
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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5.3 Въвеждане на профил за готвене Delta-T
Сфера на приложение
Delta-T е метод за готвене, при който температурата на работната камера се увеличава в зави‐
симост от вътрешната температура на продукта. Трябва да се работи винаги с температурната
сонда.
Delta-T готвенето е особено подходящо за щадящо готвене на варена шунка, цяла риба, желета
и яйца на очи.
Можете индивидуално да промените предварително настроената вътрешна температура и
Delta-T температура на Вашия профил.
Предварително настроени данни за готвене
Режим на работа

Степен на приготвя‐ Разлика в
не
°C

Време на
готвене в
мин.

Вътрешна ACS+
температу‐
ра в °C

Пара

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

-

72
54
48
72
54
48
72
54
48

Комбинирана пара

Горещ въздух

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Горещ въздух' на страница 'Готвене'.

2.

Изберете метод за готвене 'Delta-T готвене' на
страница 'Допълнителни функции'.

3.

Изберете една от трите възможни степени на
приготвяне, напр. 'Medium'.

4.

Потвърдете избора.

5.

Ако е необходимо, променете предварително
настроените данни, напр. 'Вътрешна температу‐
ра'.

Резултат: Профилът на готвене е извикан.
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Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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5.4 Въвеждане на профил за готвене ecoCooking
Сфера на приложение
ecoCooking е метод на готвене, при който с 25% се намалява консумацията на енергия при една
и съща продължителност на готвенето благодарение на използваната интелигентна импулсна
техника.
Методът за готвене ecoCooking се състои от фаза на запичане и фаза на приготвяне. Във фаза‐
та на частично приготвяне Вие готвите със стандартни методи, за да предадете бързо топлина
на продукта. Във фазата на готово ястие Вие до голяма степен използвате наличната топлина
на работната камера и на продукта, за да сготвите продукта точно колкото е необходимо.
Този метод за готвене е идеален за хранителни продукти, които се готвят продължително вре‐
ме, напр. като печено, ростбиф и едри парчета месо.

Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Горещ въздух' на страница 'Готвене'.

2.

Въведете желаните данни за фазата на запича‐
не на Вашия профил, напр. 'Температура на го‐
твене'.

3.

Въведете желаната 'Температура за готвене'
или 'Вътрешна температура'.

4.

Изберете метод за готвене 'ecoCooking' на стра‐
ница 'Допълнителни функции'.

5.

Потвърдете избора.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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5.5 Въвеждане на профил за готвене Cook&Hold
Сфера на приложение
Cook&Hold представлява 2-степенен метод за готвене. Той се състои от фаза на готвене (CookPhase) и фаза, при която се поддържа определена температура (Hold-Phase). Във фазата на
готвене Cook продуктът се приготвя в режимите за работа 'Готвене на пара', 'Комбинирана па‐
ра' или 'Горещ въздух'. Във фазата на поддържане Hold продуктът се поддържа изключително
щадящо на предварително настроената температура на готвене.
При въвеждането на профил за готвене можете да изберете метода Cook&Hold едва от 2-та
стъпка. Времето за готвене на фазата за поддържане Hold не може да бъда избрана.
Предварително настроени данни за готвене
Режим на работа

Степен на приготвя‐ Темпера‐
Време на
не
тура на го‐ готвене в
твене в °C мин.

Вътрешна ACS+
температу‐
ра в °C

Пара

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

Комбинирана пара

Горещ въздух

Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете един от режимите на работа, напр.
'Комбинирана пара' на страница 'Готвене'.

2.

Въведете желаните данни за 1-ва стъпка (CookPhase) за профила на страница 'Готвене', напр.
'Температура на готвене'.

3.

Изберете бутон 'Прибавяне на стъпка'.

4.

Изберете на страница 'Готвене' режима на ра‐
бота за 2-та стъпка (Hold-Phase) на профила,
напр. 'Горещ въздух'.

5.

Изберете метод за готвене 'Cook&Hold' на стра‐
ница 'Допълнителни функции'.

6.

Изберете една от трите възможни степени на
приготвяне, напр. 'Medium'.
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7.

Потвърдете избора.

8.

Променете евентуално на страница 'Готвене'
температурата на готвене за фазата на
поддържане Hold на профила.

Резултат: Двуфазовият профил за готвене
'Cook&Hold' е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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5.6 Промяна на стъпка в профил за готвене
Сфера на приложение
Промяната на стъпка в процеса на готвене може да се извърши при въвеждане на профил за
готвене на страница 'Готвене' и при избор на профил за готвене, състоящ се от няколко стъпки
от 'Рецептурник'. В процес на приготвяне може да се промени само стъпката, с която актуално
се готви продуктът.
Промяна на стъпка в процеса на готвене
1.

Изберете бутона 'Преглед на стъпките' на стра‐
ница 'Готвене'.

2.

Изберете желаната стъпка на страница 'Пре‐
глед на стъпките', напр. '4'.

3.

След като стъпката се покаже на страница 'Го‐
твене', променете желаните данни за нея, напр.
'Време на готвене'.

4.

Изберете бутона 'Преглед на стъпките' на стра‐
ница 'Готвене'.

5.

Проверете промените на страница 'Преглед на
стъпките'.

6.

Потвърдете промените.

Резултат: Стъпката е променена.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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5.7 Преместване или изтриване на стъпка в профила на готвене
Сфера на приложение
Изтриването или преместването на стъпка в процеса на готвене може да се извърши при въве‐
ждане на профил за готвене на страница 'Готвене' и при избор на профил за готвене, състоящ
се от няколко стъпки от 'Рецептурник'. В процес на приготвяне не е възможно преместване или
изтриване на стъпка.
Преместване или изтриване на стъпка
1.

Изберете бутона 'Преглед на стъпките' на стра‐
ница 'Готвене'.

2.

Изберете на страница 'Преглед на стъпките' бу‐
тона 'Редактиране на стъпка' на желаната стъп‐
ка, за да активирате функцията.

3.

Изберете бутон 'Изтриване на стъпка', за да из‐
триете стъпка от профила за готвене. Или избе‐
рете 'Нагоре' респ. 'Надолу', за да промените
последователността на стъпките.

4.

Изберете отново бутона 'Редактиране на стъп‐
ка', за да деактивирате функцията.

5.

Потвърдете промените.

Резултат: Профилът на готвене е променен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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6 Въвеждане на профили за готвене - страница 'Регенериране'
Цел на тази глава
В тази глава Ви представяме кратък преглед на функциите за регенериране на Вашия конвекто‐
мат.
Представяме Ви страницата 'Регенериране' и Ви обясняваме наличните в тях бутони и техните
функции като едновременно с това Ви показваме стъпка по стъпка въвеждането на профил за
готвене от страница 'Регенериране'.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

6.1 Работа със страница 'Регенериране'
Функции за регенериране
'Регенериране' е функция за регенериране на конвектомата, при която се досготвят и приготвят
за сервиране ястия, които са били запечени или запържени. 'Регенерирането' е подходящо за
почти всички видове ястия. Ястията трябва да са сервирани предварително в чиниите.
От страницата 'Регенериране' можете да въведете профили за готвене и да работите със след‐
ните функции за регенериране:
■
Регенериране à la Carte
■
Банкетно регенериране
■
Регенериране на чинии
Температурни граници
С функциите за регенериране приготвяте продуктите в следните температурни обхвати:
Регенериране à la Carte

Банкетно регенериране

Регенериране на чинии

120°C до +160°C

120°C до +160°C

120°C до +160°C

При функцията за измерване на вътрешната температура работите в температурен обхват
между 20 °C и 99 °C.
Налични функции за готвене
С функциите за регенериране можете да изберете определени функции (Допълнителни
функции ACS+):
Регенериране à la Carte
■

Скорост на вентилатора

Банкетно регенериране
■

Скорост на вентилатора

Регенериране на чинии
■

Скорост на вентилатора

Налични допълнителни функции
С функциите за регенериране можете да изберете подходящи допълнителни функции за Ваши‐
те профили за готвене от страницата 'Допълнителни функции':
Регенериране à la Carte
■
■

Защита на програма
Намалена мощност
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Регенериране на чинии
■
■

Защита на програма
Намалена мощност
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6.2 Страница Регенериране
Индикация 'Регенериране'
Актуален час

Избрана е функцията регенериране à la
Carte
Функция банкетно регенериране
Функция регенериране на чинии

Въвеждане на температура за готвене
Индикация на въведената температура на
готвене
Избор на стойността на температурата: ак‐
туална температура на работната камера
Въвеждане на времето за готвене, избрано
Въвеждане на вътрешната температура
Индикация на времето за готвене или на
вътрешната температура
Скорост на вентилатора на 5 степени
Регулира скоростта на въздушния поток в
работната камера

Избор на допълнителни функции
Избор на избраните допълнителни функции

Старт
Стартира процеса на приготвяне
Старт с предварително нагряване
Нагрява работната камера при затворена
врата на уреда
Старт с Cool down
Охлажда работната камера при отворена
врата на уреда и работещо колело на вен‐
тилатора
Стоп
Спира процеса на приготвяне
TrayTimer
Таймер, който може да се настрои за отдел‐
ни нива на зареждане, за да могат да се из‐
ползват свободните такива по време на
процеса на готвене.
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Запаметяване на профила в рецептурника

Главна страница
Назад
Настройки
Помощ
Рецептурник
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6.3 Страницата на допълнителните функции
Индикация на страница 'Готвене'
Актуален час

Намалена мощност
Функция, която намалява нагревателната
мощност, за да се избегнат пикове на нато‐
варване в процеса на приготвяне
Защита на програма, избрана
Функция, която предотвратява прекъсване‐
то на процесите на готвене от включения
оптимизатор на енергия

Потвърждаване на въведените данни

Назад
Помощ
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6.4 Въвеждане на профил на готвене чрез регенериране
Въвеждане на профил на готвене
1.

Изберете бутона 'Регенериране' от 'Главната
страница'.

2.

Изберете на страница 'Регенериране' една от
функциите за регенериране 'Регенериране à la
Carte'.

3.

Изберете бутон 'Температура на готвене'.

4.

Въведете желаната температура на страницата
'Температура'.

5.

Изберете бутон 'Време за готвене' или евен‐
туално 'Вътрешна температура'.

6.

Въведете желаното време за готвене на страни‐
ца 'Време' или желаната вътрешна температура
на страница 'Температура'.

7.

Изберете желаната степен на 'Скорост на вен‐
тилатора'.

8.

Изберете бутона 'Допълнителни функции'.

9.

Изберете на страницата 'Допълнителни функ‐
ции' желаната от Вас допълнителна функция,
напр. 'Защита на програма'.

Резултат: Профилът на готвене е въведен.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
■ Запаметяване на профила в рецептурника, вижте на Страница 34 как става това
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7 Готвене с easyTouch
Цел на тази глава
В тази глава ще намерите общо описание на процес на приготвяне в easyTouch и ръководства,
описващи стъпка по стъпка най-съществените дейности при готвене.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

7.1 Преглед на готвенето
Процесите на приготвяне в easyTouch
За да готвите с конвектомата, Ви е е необходим профил на готвене, подходящ за Вашия про‐
дукт. Профилът за готвене можете да въведете от страница 'Готвене' или от страница 'Регене‐
риране'; на потребителския интерфейс easyTouch. Но Вие можете също да изберете и старти‐
рате един от наличните профили на готвене от страница 'Рецептурник'.
Преди да стартирате определен процес на готвене трябва винаги да се запознаете с посочени‐
те правила и указания за безопасност в ръководството за обслужване във връзка с безопасното
боравене с уреда и да спазвате посочените там инструкции.
В процеса на приготвяне обслужващото лице се направлява последователно през страниците
на процеса, получавайки информация за обслужване и изискване за извършване на определе‐
но действие. От страниците на процеса обслужващото лице може да направи и промени на про‐
фила за готвене.
На страниците на процеса напредването на процеса на приготвяне се показва с помощта на ин‐
дикации и посочване на времето респ. температурата. Краят на процеса на приготвяне се изве‐
стява със съответна информация за обслужващото лице и сигнален звук.
Стартиране на процес на приготвяне
След стартирането на процес на приготвяне ще преминете км съответната страница на проце‐
са за готвене:

Наръчник за обслужване

51

7 Готвене с easyTouch
Страница на процеса 'Готвене'
Примерна страница на процеса 'Готвене' на потребителския интерфейс на easyTouch:
Горна част на полето:
Индикация на актуалната страница, името
на избрания профил за готвене и актуалния
час
Основна част на страницата на процеса:
■ Индикация на данните на профила за го‐
твене
■ Информация за обслужване и изискване
за извършване на действие
■ Бутон 'Стоп'
■ Показание за състоянието на процес с по‐
мощта на трицветен индикационен пръ‐
стен:
■ жълт цвят = в процеса на подготовка
■ червен цвят = текущи процеси
■ зелен цвят = готово

1

2

Долна част:
Бутони за навигиране

3
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7.2 Стартиране на процеса на готвене
Предпоставки
■

■

Запознали сте се с посочените правила и указания за опасност във връзка с безопасното бо‐
равене с уреда, посочени в наръчника за обслужване, и съблюдавате инструкциите в него,
преди да стартирате процеса на готвене.
Въвели сте нов профил за готвене.

Стартиране на процеса на готвене
Изберете бутон 'Старт', за да стартирате проце‐
са на приготвяне.

1.

Резултат: Процесът на приготвяне стартира.
Други стъпки:
■ Спиране на процеса на приготвяне, вижте на Страница 53 как става това
■ Готвене с профил на готвене, вижте 'Как да готвим' в наръчника за обслужване

7.3 Спиране на процеса на приготвяне
Предпоставки
■

Стартирали сте процеса на приготвяне.

Спиране на процеса на приготвяне
Изберете бутон 'Стоп', за да спрете процеса на
приготвяне.

1.

Резултат: Процесът на готвене спира и се по‐
казва страница 'Готвене'.

Наръчник за обслужване

53

8 Работа с рецептурник

8 Работа с рецептурник
Цел на тази глава
В тази глава Ви представяме общо описание за работата с рецептурника като тук ще намерите
ръководства, които Ви показват стъпка по стъпка най-съществените дейности в рецептурника.
Представяме Ви страница 'Рецептурник' и Ви обясняваме намиращите се в него бутони.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

8.1 Преглед на рецептурника
Профил на готвене в рецептурника
Профилът на готвене представлява комбинация от параметри за готвене, напр. температура и
време на готвене.
Профилите за готвене могат да се въведат от страница 'Готвене' или от страница 'Регенерира‐
не' и могат да се запишат в 'Рецептурника' на easyTouch. В този рецептурник можете да запаме‐
тите до 399 профили на готвене със съответно до 20 стъпки.
Запаметеният профил за готвене можете да извикате от 'Рецептурника' и да започнете веднага
да готвите с него.
Профилът за готвене можете да промените и след това отново да запаметите от страница 'Го‐
твене' респ. стр. 'Регенериране'. А Вие можете да отстраните напълно профил за готвене от
'Рецептурника'.
За по-голяма прегледност можете да обобщите профилите за готвене в продуктови групи. Тези
продуктови групи остават на разположение и в 'Press&Go'.
Профилите за готвене, до които желаете да имате бърз достъп, можете да отбележите като фа‐
ворити. Тези фаворити остават на разположение като бърз избор в Press&Go+.
Смяна на рецептурника
С помощта на 'Настройки' на easyTouch можете да администрирате различни рецептурници.
Например можете да изберете определен рецептурник и да съгласувате профилите за готвене
в него или да прибавите нови такива.
Ако желаете да използвате създадения от Вас 'Рецептурник' за други конвектомати на
Convotherm, можете да експортирате и импортирате този рецептурник от USB порта.
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8.2 Страницата Готварска книга
Индикация 'Рецептурник'
Актуален час

Избрани са Фаворити
Избрани профили за готвене
Продуктови групи
Профили на готвене, обобщени в групи
Профили на готвене
Всички профили на готвене в рецептурника
Възможни са макс. 399 профили на готвене
със съответно до 20 стъпки
Фаворити, продуктови групи или профили
за готвене

Надолу
Избран е Промяна на профил на готвене
Нагоре
Главна страница
Назад
Настройки
Помощ
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8.3 Извикване на профили на готвене от рецептурника
Извикване на профили на готвене от рецептурника
1.

Изберете бутон 'Рецептурник' от 'Главната стра‐
ница'.

2.

Изберете бутона 'Профил на готвене' на страни‐
ца 'Рецептурник', за да видите всички профили
на готвене в рецептурника.

3.

Изберете желания профил на готвене, напр.
франзела.

Резултат: Профилът на готвене е извикан и из‐
образен на страница 'Готвене' респ. на страни‐
ца 'Регенериране'.
Други стъпки:
■ Стартирайте процеса на готвене, вижте на Страница 53 как става това
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8.4 Изтриване на профил на готвене от рецептурника
Изтриване на профил на готвене от рецептурника
1.

Изберете бутон 'Рецептурник' от 'Главната стра‐
ница'.

2.

Изберете бутона 'Профил на готвене' на страни‐
ца 'Рецептурник', за да видите всички профили
на готвене в рецептурника.

3.

Изберете бутона 'Редактиране на профил на го‐
твене' на страница 'Профили на готвене'

4.

Изберете профила на готвене, който желаете
да изтриете, напр. франзела на страница 'Ре‐
дактиране на профил на готвене'.

5.

Изберете бутона 'Изтриване на профил на го‐
твене' на страница 'Редактиране на профили на
готвене'.

6.

Потвърдете изтриването.

Резултат: Профилът на готвене е изтрит от 'Ре‐
цептурника'.
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8.5 Избор на профил за готвене като фаворит
Избор на профил за готвене като фаворит
1.

Изберете бутон 'Рецептурник' от 'Главната стра‐
ница'.

2.

Изберете бутона 'Фаворити' на страница 'Рецеп‐
турник'.

3.

Изберете бутона 'Редактиране на фаворити' на
страница 'Рецептурник'.

4.

Изберете желания профил на готвене, напр.
франзела на страница 'Избери за фаворит'.

5.

Изберете бутона 'Потвърждение' на страница
'Избери за фаворит'.

Резултат: Профилът за готвене се предоставя
като бърз избор на страница 'Фаворити'.
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8.6 Създаване на нова продуктова група
Създаване на нова продуктова група
1.

Изберете бутона 'Продуктови групи' на страница
'Рецептурник'.

2.

Изберете бутона 'Редактиране на продуктови
групи' на страница 'Продуктови групи'.

3.

Изберете бутона 'Прибавяне на продуктови гру‐
пи' на страница 'Редактиране на продуктови гру‐
пи'.

4.

Въведете името на продуктовата група на стра‐
ница 'Клавиатура'.

5.

Изберете икона за продуктовата група от стра‐
ница 'Избор на икона'.

6.

Ако няма подходяща икона, изберете бутона
'USB', за да я импортирате с помощта на USB
порта на потребителския интерфейс easyTouch.

7.

Потвърдете избора.

Резултат: Новата продуктова група е създаде‐
на.
Други стъпки:
■ Прибавяне на профили за готвене към продуктова група, вижте Страница 60
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8.7 Прибавяне на профили за готвене към продуктова група
Прибавяне на профили за готвене към продуктова група
1.

Изберете бутона 'Продуктови групи' на страница
'Рецептурник'.

2.

Изберете бутона за продуктовата група на стра‐
ница 'Продуктови групи'.

3.

Изберете бутона за 'Редактиране на продуктови
групи' на страница за продуктовите групи.

4.

Изберете желания профил за готвене на стра‐
ница 'Прибавяне или отстраняване на профили
за готвене'.

5.

Потвърдете избора.

Резултат: Профилите за готвене са прибавени
към продуктовата група.
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9 Работа с Press&Go / Press&Go+
Цел на тази глава
В тази глава Ви представяме общо описание за работата с 'Press&Go' и 'Press&Go+'.
Представяме Ви страница 'Press&Go' и Ви обясняваме намиращите се на нея бутони и техните
функции. Като тук ще намерите и ръководства, които Ви описват стъпка по стъпка най-съще‐
ствените дейности с 'Press&Go'.
Можете да настроите в 'Настройки' дали желаете да работите с Press&Go или Press&Go+.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

9.1 Преглед на Press&Go
Бързо готвене с Press&Go
В 'Press&Go' можете да предоставите на обслужващото лице дадени предварително определе‐
ни профили за готвене, които могат да се изберат само от обслужващото лице, но не могат да
бъдат променени от него. Обслужващото лице избира желания профил на готвене и процесът
стартира веднага. Достъпът до 'Главната страница' и оттук до целия потребителски интерфейс
може да се защити с парола за лицето, работещо с 'Press&Go'.
Профилите за готвене, които трябва да бъдат предоставени на страница 'Press&Go', трябва да
се прибавят към продуктовите групи в рецептурника.
Също така в 'Press&Go' можете да ограничите наличните профили за почистване на работната
камера.
Готвене с различни профили за готвене
В 'Press&Go' можете да готвите паралелно различни продукти на различните нива на зарежда‐
не – или един и същи продукт, или различни продукти от една и съща продуктова група.
Но за паралелното приготвяне се предоставят само тези профили за готвене, които си съответ‐
стват по температура на готвене, функции на готвене и допълнителни функции. Тези профили
за готвене могат да се различават само по времето за готвене.
Веднага щом отворите вратата на работната камера, за да я заредите с допълнителни продук‐
ти, протичащите в момента процеси спират. Процесите на приготвяне продължават, щом затво‐
рите отново вратата на работната камера.
Системата наблюдава всички процеси на приготвяне за готвене и съобщава автоматично, кога
и кой продукт може да се извади.
Вие можете да прекратите преждевременно процеса на приготвяне на определен продукт за
една или няколко групи от продукти, без това да оказва влияние върху останалите продукти.
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9.2 Страница Press&Go
Актуален час

Продуктови групи или профили за готвене

Доопичане, опционално
Функция, която дава възможност за доопи‐
чане на профили за готвене
Избор на време за стартиране, опционално
Функция, която определя времето за стар‐
тиране на процеса на приготвяне в по-късен
час
Надолу
Нагоре
Главна страница
Назад
Помощ
Почистване
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9.3 Страница 'Нива на зареждане' в Press&Go
Изискване за действие на софтуера

Икона на избрания профил на готвене
Име на профила на готвене
Избор на друг профил на готвене

№ на нивото зареждане
Незаето ниво, изобразява се в сив цвят
Избрано ниво, изобразява се в жълт цвят
Нивото на зареждане е заето и процесът на
приготвяне тече, изобразява се в червен
цвят
Процесът на приготвяне е приключил, изоб‐
разява се в зелен цвят

Надолу, за избор на други нива на зарежда‐
не
Нагоре

Назад
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9.4 Избор и стартиране на профил на готвене
Предпоставки
Запознали сте се с посочените правила и указания за опасност във връзка с безопасното бора‐
вене с уреда, посочени в наръчника за обслужване, и съблюдавате инструкциите в него, преди
да стартирате процеса на готвене.
Избор и стартиране на профил на готвене
1.

Изберете на страница 'Press&Go' евентуално
желаната продуктова група, напр. печени тесте‐
ни изделия.

2.

Изберете желания профил на готвене, напр.
франзела.

3.

Изберете в рамките на няколко секунди едно
или няколко нива на зареждане на страница
'Нива на зареждане'.

4.

Следвайте подканите на софтуера.

Резултат: Процесът на приготвяне стартира.
Други стъпки:
■ Преждевременно прекъсване на профила за готвене, вижте на Страница 65 как става това
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9.5 Преждевременно прекъсване на профила на готвене
Преждевременно прекъсване на профила на готвене
1.

Изберете профила, който желаете да прекъсне‐
те, на страница 'Готвене в процес'.

2.

Изберете в рамките на 5 секунди бутона 'Отказ'.

3.

Изберете в рамките на няколко секунди бутона
'Потвърждение' на страница 'Потвърди отказ'.

Резултат: Процесът на готвене спира и се по‐
казва страница 'Press&Go'.

9.6 Доопичане на профили за готвене
Предпоставки
След процеса на приготвяне желаете да доопечете за кратко време продукта.
Избор и стартиране на профил на готвене
Изберете бутона 'Доопичане' на страница
'Press&Go'.

1.

Резултат: Процесът на приготвяне стартира
веднага.
Други стъпки:
■ Спиране на процеса на приготвяне, вижте на Страница 53 как става това

Наръчник за обслужване

65

9 Работа с Press&Go / Press&Go+

9.7 Въвеждане на време за стартиране в Press&Go
Сфера на приложение
'Избор на време за стартиране' в Press&Go определя по-късното стартиране на процеса на при‐
готвяне за избран профил за готвене.
При въвеждане на времето за стартиране уредът изчислява автоматично краят на готвенето в
зависимост от продължителността на профила за готвене. Когато се въведе крайното време,
уредът изчислява автоматично началото на готвенето.
След като стартира броенето, самият процес на приготвяне стартира в определеното време. В
процеса на приготвяне могат да бъдат заредени и други нива на зареждане.
Предпоставки
Запознали сте се с посочените правила и указания за опасност във връзка с безопасното бора‐
вене с уреда, посочени в наръчника за обслужване, и съблюдавате инструкциите в него, преди
да стартирате процеса на готвене.
Въвеждане на време за автоматично стартиране
1.

Изберете желаната продуктова група, напр. пе‐
чени тестени изделия, на страница 'Press&Go'.

2.

Изберете бутона 'Избор на време за стартира‐
не' на страница 'Press&Go'.

3.

Изберете желания профил на готвене, напр.
франзела.

4.

Изберете евентуално желания ден от седмица‐
та на страница 'Избор на време за стартиране
Press&Go'.

5.

Изберете времето за стартиране или приключ‐
ване на профила на готвене на страница 'Избор
на време за стартиране Press&Go'.

6.

Въведете желаното време на готвене или вре‐
мето за приключване на страница 'Време'.

7.

Изберете бутон 'Старт' на страница 'Избор на
време за стартиране Press&Go' и обърнете вни‐
мание на подканите на софтуера.

Резултат: Броенето стартира. Процесът на при‐
готвяне започва веднага, след като изтече
броенето.
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Други стъпки:
■ Готвене с профил на готвене, вижте 'Как да готвим' в наръчника за обслужване
■ Преждевременно прекъсване на профила за готвене, вижте на Страница 65 как става това

9.8 Преглед на Press&Go+
Бързо готвене с Press&Go+
В 'Press&Go+' на обслужващото лице се предоставят избраните фаворити на рецептурника.
Обслужващото лице избира желания профил на готвене и процесът стартира веднага. Проце‐
сът на приготвяне е подобен както и описания процес на страница 'Готвене' или на страница
'Регенериране'.
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10 Почистване с easyTouch
Цел на тази глава
В тази глава Ви представяме кратък преглед на наличните почистващи профили, предоставяме
ви общо описание на процеса на почистване, което се подкрепя от ръководства, описващи
стъпка по стъпка съществените дейности за почистване.
Представяме Ви страница 'Почистване' и Ви обясняваме намиращите се на нея бутони и техни‐
те функции.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

10.1 Кратък преглед на почистването
Процесите на почистване в easyTouch
За почистването на работната камера чрез страница 'Почистване' се предоставят различни по‐
чистващи профили:
■
Почистващ профил 'Изплакване с вода'
■
Почистващ профил 'Изплакване с препарат за изплакване ConvoCare'
■
Автоматично почистване ConvoClean+: Регулируеми почистващи профила за различни сте‐
пени на замърсяване и времена на почистване, които могат да се изберат отчасти с Парна
дезинфекция и Сушене
■
Почистващ профил 'Полуавтоматично почистване'
Преди да стартирате определен процес на почистване трябва винаги да се запознаете с посо‐
чените правила и указания за безопасност в ръководството за обслужване във връзка с безо‐
пасното боравене с уреда по време на почистване и да спазвате посочените там инструкции.
В процеса на почистване обслужващото лице се направлява последователно през страниците
на процеса, получавайки информация за обслужване и изискване за извършване на определе‐
но действие.
Краят на процеса на почистване се известява със съответна информация за обслужващото ли‐
це и сигнален звук.
Стартиране на процеса на почистване
След стартирането на процес на почистване ще преминете км съответната страница на проце‐
са 'Почистване'.

Наръчник за обслужване

68

10 Почистване с easyTouch
Страница на процеса 'Почистване'
Пример на страница на процеса 'Почистване' на потребителския интерфейс easyTouch:
Горна част на полето на easyTouch:
Индикация на актуалната страница, избра‐
ния почистващ профил и актуалния час
Основна част на страницата на процеса:
■ Индикация на данни за почистващия про‐
фил
■ Информация за обслужване и изискване
за извършване на действие
■ Бутон 'Стоп'
■ Показание за състоянието на процес с по‐
мощта на трицветен индикационен пръ‐
стен:
■ жълт цвят = в процеса на подготовка
■ червен цвят = текущи процеси
■ зелен цвят = готово

1
2

Долна част на полето на easyTouch

3
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10.2 Страница 'Почистване' - опции
Индикация на страница 'Почистване'
Почистване
Актуален час

Избрана е система за почистване Опции
Почистване само с вода и препарат за из‐
плакване
Система за почистване ConvoClean+
Напълно автоматично почистване на работ‐
ната камера с почистващ препарат от свър‐
зани туби
Система за почистване Полуавтоматична
Почистване с програмно управление
H2O, избран
Изплакване с вода
ConvoCare
Изплакване с препарат за изплакване
ConvoCare от туба
ConvoCare
Изплакване с препарат за изплакване
ConvoCare от бутилка за единично дозира‐
не

Потвърдете въведените данни и стартирай‐
те почистването

Главна страница
Назад
Настройки
Помощ
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10.3 Страница 'Почистване' - ConvoClean+
Индикация на страница 'Почистване'
Почистване
Актуален час

Система за почистване Опции
Почистване само с вода и препарат за из‐
плакване
Избрана е системата за почистване
ConvoClean+
Напълно автоматично почистване на работ‐
ната камера с почистващ препарат от свър‐
зани туби
Система за почистване Полуавтоматична
Почистване с програмно управление
Степен на почистване 1 за ConvoClean+
Леки замърсявания
Избрана степен на почистване 2 за
ConvoClean+
Умерено замърсяване
Степен на почистване 3 за ConvoClean+
Силно замърсяване
Степен на почистване 4 за ConvoClean+
Много силно замърсяване
eco
Траен почистващ ефект с ConvoClean+
regular, избран
Нормална продължителност на почистване
за ConvoClean+
express
Кратка продължителност на почистване за
ConvoClean+
Парна дезинфекция
Функция на почистване за ConvoClean+
Изушаване
Функция на почистване за ConvoClean+

Потвърдете въведените данни и стартирай‐
те почистването

Наръчник за обслужване

71

10 Почистване с easyTouch
Главна страница
Назад
Настройки
Помощ
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10.4 Страница 'Почистване' - полуавтоматично
Индикация на страница 'Почистване'
Почистване
Актуален час

Система за почистване Опции
Почистване само с вода и препарат за из‐
плакване
Система за почистване ConvoClean+
Напълно автоматично почистване на работ‐
ната камера с почистващ препарат от свър‐
зани туби
Избрана е системата за почистване По‐
луавтоматична
Почистване с програмно управление
Степен на почистване 1
Уредът почиства
Степен на почистване 2
Впръскване на работната камера с почи‐
стващ препарат
Степен на почистване 3
Уредът почиства
Степен на почистване 4
Изплакване на работната камера с вода

Потвърдете въведените данни и стартирай‐
те почистването

Главна страница
Назад
Настройки
Помощ
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10.5 Въвеждане на почистващ профил за пълно автоматично
почистване на работната камера
Въвеждане на почистващ профил
1.

Изберете бутон 'Почистване' от 'Главната стра‐
ница'.

2.

Изберете системата за почистване
'ConvoClean+' на страница 'Почистване'.

3.

Изберете желаната степен на почистване, напр.
'Степен на почистване 2'.

4.

Изберете желания Режим, напр. 'regular'.

5.

Ако желаете, изберете една от двете допълни‐
телни функции 'Парна дезинфекция' и 'Сушене'.

Резултат: Почистващият профил е въведен.
Други стъпки:
■ Стартиране на процес на почистване, вижте на Страница 75 как става това
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10.6 Стартиране на процес на почистване
Предпоставки
■

■

Запознали сте се с посочените правила и указания за опасност във връзка с безопасната ра‐
бота по време на почистване, посочени в наръчника за обслужване, и съблюдавате инструк‐
циите в него, преди да стартирате почистващ профил.
Въвели сте желания почистващ профил.

Стартиране на процес на почистване
Изберете бутон 'Потвърди', за да стартирате по‐
чистващия процес.

1.

Резултат: Почистващият процес спира веднага.
Други стъпки:
■ Спиране на процеса на почистване, вижте на Страница 75 как става това
■ Почистване с почистващ профил, вижте глава 'Как да почистваме' в наръчника за обслужва‐
не

10.7 Спиране на процеса на почистване
Предпоставки
■
■

Въвели сте почистващ процес.
Стартирали сте почистващ профил.

Спиране на процеса на почистване
Изберете бутон 'Стоп', за да спрете почиства‐
щия процес.

1.

Резултат: Процесът на почистване спира (това
е възможно, докато не е поставен почистващ
препарат).
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11 Извършване на настройки в easyTouch
Цел на тази глава
В тази глава ще намерите ръководството 'Стъпка по стъпка' за най-съществените дейности с
'Настройки' на easyTouch.
Представяме Ви страница 'Настройки' и Ви обясняваме намиращите се на нея бутони и техните
функции.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

11.1 Кратък преглед на настройките
Възможности за настройка и права за достъп
Настройките на Вашия конвектомат можете да направите чрез на страница 'Настройки'. Достъ‐
път до възможностите за настройка може да се защити с различни права за достъп според раз‐
личните групи от обслужващи лице, тоест достъпът до тях е възможен само с парола.
Достъпът на обслужващото лице до определена зона на страница 'Настройки' се обозначава по
следния начин:
■
бутон в тъмно сиво, зоната е достъпна.
■
бутон в светло сиво, зоната не е достъпна.
Зоната 'Сервизно обслужване' е достъпна само за сервизния техник.
Работа с USB порт
За някои зони от 'Настройки' Ви е необходим USB порта на Вашия конвектомат. Той се намира
на контролния панел на easyTouch.
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11.2 Страница Настройки
Индикация 'Настройки'
Актуален час

Общи положения
Общи настройки на уреда за готвене и по‐
чистване
Езици
Настройване на езика на потребителския
интерфейс
Рецептурник
Избор на рецептурник
Сервиз
Помощ при извършване на техническа под‐
дръжка и търсене на грешки
Журнал
Списък с отбелязани операции на управле‐
нието и съобщенията за грешка
Дата/час
Настройване на дата и час
Звук
Настройване на звука и силата на звуковите
сигнали
Парола
Определяне на парола за Press&Go
Импорт/експорт
Импортиране респ. експортиране на данни
на уреда с помощта на външно паметно ус‐
тройство
Филми
Достъп до филмите, помагащи за обслужва‐
нето на уреда
Архивиране/възстановяване
Архивиране респ. възстановяване на данни
на уреда с помощта на външно паметно ус‐
тройство
Прехвърляне
Трансфер на данни към свързан сървър
Главна страница
Назад
Помощ
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11.3 Настройване на езика
Настройване на езика
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Езици' на страница 'Настрой‐
ки'.

3.

Изберете желания език на страница 'Езици'.

4.

Потвърдете избора.

Резултат: Настройката за езика се приема.
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11.4 Настройване на дата и часово време
Настройване на дата и часово време
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Дата/час' на страница 'На‐
стройки'.

3.

Изберете желаната дата на страница 'Дата/час'.

4.

Изберете желаната времева зона.

5.

Изберете актуалния час.

6.

Въведете актуалното време на страница 'Вре‐
ме'.

7.

Потвърдете въведените данни.

Резултат: Настройките за дата и час се прие‐
мат.
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11.5 Настройване на звукови сигнали
Настройване на звукови сигнали
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Звук' на страница 'Настройки'.

3.

Изберете диапазона на желания звуков сигнал
на страница 'Звук'.

4.

Изберете бутона на актуално избрания звуков
сигнал на страница 'Настройване на звуковия
сигнал'.

5.

Изберете от списъка желания звуков сигнал (из‐
бор = заграден в зелено) на страница 'Избор на
звуков сигнал'.

6.

Или импортирайте желания звуков сигнал чрез
USB порта.

7.

Потвърдете избора.

8.

Изберете продължителността на звуковия сиг‐
нал и настройте силата на звука на страница
'Настройване на звуковия сигнал'.

9.

Потвърдете въведените данни.

Резултат: Настройките за звуковия сигнал се
приемат.
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11.6 Настройване на парола за Press&Go
Настройване на парола за Press&Go
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Парола' на страница 'Настрой‐
ки'.

3.

Въведете на страница 'Парола' 4-цифрова паро‐
ла с помощта на цифрите на клавиатурата.

4.

Потвърдете въведените данни.

Резултат: Паролата се запаметява.
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11.7 Превключване от Press&Go на Press&Go+
Превключване от Press&Go на Press&Go+
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Общи положения' на страница
'Настройки'.

3.

Изберете бутона 'Работна камера' на страница
'Общи положения'.

4.

Изберете бутона 'Press&Go - Press&Go+' на
страница 'Работна камера'.

5.

Потвърдете промените.

Резултат: Настройката се потвърждава.
Други стъпки:
■ Извършване на настройки за Press&Go, вижте на Страница 85 как става

Наръчник за обслужване

82

11 Извършване на настройки в easyTouch

11.8 Правене на настройки за почистване
Извършване на общи настройки
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Общи положения' на страница
'Настройки'.

3.

Изберете бутона 'Почистване' на страница 'Об‐
щи положения'.

4.

Проверете и ако е необходимо променете ак‐
туалната настройка за пълно автоматично
почистване ConvoClean+ на страница 'Почи‐
стване'.

5.

Потвърдете избора.

Резултат: Настройката се потвърждава.
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11.9 извършване на настройки за работната камера
Извършване на общи настройки
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Общи положения' на страница
'Настройки'.

3.

Изберете бутона 'Работна камера' на страница
'Общи положения'.

4.

Проверете и ако е необходимо променете ак‐
туалните настройки за работната камера на
страница 'Работна камера'.

5.

Потвърдете промените.

Резултат: Настройките се приемат.
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11.10 Извършване на настройки за Press&Go
Извършване на общи настройки
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Общи положения' на страница
'Настройки'.

3.

Изберете бутона 'Press&Go' на страница 'Общи
положения'.

4.

Проверете и ако е необходимо променете ак‐
туалните настройки за Press&Go на страница
'Press&Go'.

5.

Потвърдете промените.

Резултат: Настройките се приемат.
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11.11 Импортиране на рецептурник
Предпоставки
■

Налице е USB устройство с данни за рецептурника.

Импортиране на рецептурник
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Импорт/експорт' на страница
'Настройки'.

3.

Пъхнете USB устройството.

4.

Изберете бутона 'Импорт на рецептурник' на
страница 'Импорт/експорт'.

5.

Изберете от USB устройството желания рецеп‐
турник на страница 'Импорт на рецептурник'.

6.

Потвърдете избора.

7.

Потвърдете импортирането.

Резултат: Рецептурникът е импортиран от USB
устройството.
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11.12 Избор на рецептурник
Предпоставки
■

Рецептурникът е импортиран.

Избор на рецептурник
1.

Изберете напр. бутона 'Настройки' на 'Главната
страница'.

2.

Изберете бутона 'Рецептурник' на страница 'На‐
стройки'.

3.

Изберете желания рецептурник на страница 'Ре‐
цептурник'.

4.

Потвърдете избора.

5.

Потвърдете приемането.

Резултат: Профилите на готвене в рецептурни‐
ка могат да се видят сега на страница 'Рецеп‐
турник'.
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12 Обслужване в случай на грешка
Цел на тази глава
В тази глава Ви обясняваме как да обслужвате Вашия конвентомат при easyTouch в случай на
грешка.
Представяме Ви страница 'Грешка в системата' и Ви обясняваме намиращите се на нея бутони
и техните функции.
Подробна информация ще намерите в помощните указания на екрана.

12.1 Работа в случай на грешка
Начин на процедиран в случай на грешка
Ако по време на експлоатация ба Вашия конвектомат настъпи грешка в системата, тя се показ‐
ва чрез включване на страницата 'Грешка в системата'. Едновременно с това грешката се по‐
казва чрез бутона 'Грешка' в долната част на всяка страница от софтуера easyTouch. Този бу‐
тон остава включен, докато не се отстрани самата грешка.
Проверете дали можете сами да отстраните тази грешка или се обадете на посочения сервизен
телефонен номер, или се свържете със службата за обслужване на клиенти, за да я отстраните.
Грешките, които можете да отстраните сами, както и необходимите реакции, са посочени в те‐
мите 'кодове за грешка' и 'авариен режим', в глава 'Техническо обслужване', раздел 'Отстраня‐
ване на грешки' в наръчника за обслужване.
За да имате възможност да продължите да работите с Вашия конвектомат при грешка, която не
може да бъде отстранена веднага, той разполага с авариен режим. Този авариен режим позво‐
лява ограничена експлоатация на уреда въпреки възникнал дефект. Ако показаната грешка по‐
зволява ограничена работа с уреда, можете да затворите страницата 'Грешка в системата' и да
продължите работата.
Навигация в случай на грешка
От бутон 'Грешка' в долната част на екрана на всяка страница можете да преминете към стра‐
ницата 'Грешка в системата', за да можете да видите актуалните грешки:
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12 Обслужване в случай на грешка

12.2 Страница 'Грешка в системата'
Грешка в системата
Актуален час

Списък с грешките и кодовете за грешка

Сервизен телефонен номер

Надолу
Потвърждаване на грешката
Нагоре
Назад
Настройки
Грешка
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Конвектомат
Convotherm 4 easyTouch
Serial no.
Item no.
Order no.
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