Höyryuuni

Convotherm 4 easyTouch
Käyttöohje - alkuperäinen, FIN

Your meal. Our mission.

Lue ohje ennen käyttöä.
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1 Yleistä

1 Yleistä
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa annetaan tietoja tämän käyttöohjeen oikeasta käytöstä.

1.1 Asiakasaineiston rakenne
Asiakasaineiston osat
Höyryuunin asiakasaineisto koostuu seuraavista osista:
■
Asennuskäsikirja
■
Käyttökäsikirja
■
Käyttöohje easyTouch (tämä käsikirja, ote On-Screen-ohjeesta)
■
easyTouch:iin integroitu On-Screen-ohje (koko ohje ohjelmiston käyttämiseen)
Asennuskäsikirjan aiheet
Asennuskäsikirja on tarkoitettu koulutetulle ammattihenkilöstölle, katso asennuskäsikirjan luku Henki‐
löstövaatimukset.
Se sisältää seuraavat aiheet:
■
Rakenne ja toiminta: kuvaa höyryuunin asennuksen kannalta olennaisia osia
■
Turvallisuus: kuvaa kaikkia vaaroja ja soveltuvia varotoimia asennustoimenpiteiden yhteydessä
■
Kuljetus: sisältää tarpeellista tietoa höyryuunin kuljettamisesta
■
Pystytys: luettelee ja kuvaa höyryuunin pystytysvaihtoehtoja
■
Asennus: kuvaa kaikki tarvittavat syöttöliitännät
■
Käyttöönotto: kuvaa höyryuunin ensimmäistä käyttöönottokertaa
■
Käytöstä poistaminen: kuvaa vaadittavia toimenpiteitä höyryuunin elinkaaren lopussa
■
Tekniset tiedot, liitäntäkaaviot: sisältävät höyryuunin kaikki tarpeelliset tekniset tiedot
■
Tarkastuslistat: sisältävät tarkastuslistat höyryuunin asennusta ja takuuta varten
Käyttökäsikirjan aiheet
Käyttökäsikirja on tarkoitettu opastuksen saaneelle henkilöstölle ja koulutetulle ammattihenkilöstölle,
katso käyttökäsikirjan luku Henkilöstövaatimukset.
Se sisältää seuraavat aiheet:
■
Rakenne ja toiminta: kuvaa höyryuunin käytön kannalta olennaisia osia
■
Turvallisuus: kuvaa kaikkia vaaroja ja soveltuvia varotoimia höyryuunin käytön yhteydessä
■
Kypsennys: kuvaa sääntöjä, työnkulkuja, käyttövaiheita ja laitteen käsittelyä kypsennyksen yhtey‐
dessä
■
Puhdistus: luettelee ja kuvaa puhdistusmenetelmiä, puhdistusaineita, työnkulkuja, käyttövaiheita ja
laitteen käsittelyä puhdistuksen yhteydessä
■
Huolto: sisältää takuuohjeita, huoltosuunnitelman, tietoa häiriöistä, virheistä ja hätäkäytöstä sekä
työnkuluista, käyttövaiheista ja laitteen käsittelystä huollon yhteydessä
Käyttöohjeen ja On-Screen-ohjeen aiheet
Käyttöohje ja On-Screen-ohje on tarkoitettu opastuksen saaneelle henkilöstölle ja koulutetulle ammat‐
tihenkilöstölle, katso käyttökäsikirjan luku 'Henkilöstövaatimukset'. easyTouch:in kohdalla käyttöohje
on ote On-Screen-ohjeesta.
Käyttöohje ja On-Screen-ohje sisältävät seuraavat aiheet:
■
Käyttöliittymän rakenne: selittää höyryuunin käyttöliittymää
■
Ohjelmiston käyttö: sisältää ohjeita kypsennysprofiilien syöttämiseen ja hakuun, puhdistusprofiilien
hakuun, kypsennys- ja puhdistustapahtumien aloittamiseen; kuvaa Settings-asetuksia sekä tietojen
Import ja Export
■
Valitut kypsennysprofiilit: luettelee hyväksi todetut kypsennysprofiilit

Käyttöohje
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1.2 Ehdottomasti luettavat turvallisuustietojen osat
Turvallisuustiedot asiakasaineistossa
Höyryuunia koskevat turvallisuustiedot sisältyvät vain asennuskäsikirjaan ja käyttökäsikirjaan.
Asennuskäsikirjassa on turvallisuustietoja siinä kuvattuihin kuljetukseen, pystytykseen, asennukseen,
käyttöönottoon ja käytöstä poistamiseen liittyviin tehtäviin.
Käyttökäsikirjassa on turvallisuustietoja siinä kuvattuihin kypsennykseen, puhdistukseen ja huoltotöi‐
hin liittyviin tehtäviin.
Käyttöohjetta on katsottava turvallisuusohjeiden suhteen aina yhdessä käyttökäsikirjan tai asennuskä‐
sikirjan kanssa. Tehtävissä, jotka eivät kuulu puhtaasti ohjelman käyttöön, on noudatettava käyttökäsi‐
kirjan ja asennuskäsikirjan sisältämiä turvallisuustietoja.
Ehdottomasti luettavat asiakasaineiston osat
Käyttöohjeen sisällys rajoittuu ainoastaan kuvaamaan käyttöliittymän käyttöä. Ohjeet päättyvät aina
toimenpiteen käynnistykseen, jossa on noudatettava varoitusmerkintöjä, kuten esim. kypsennys tai
puhdistus. Ohjeet sellaisten toimenpiteiden suorittamiseen on annettu asennuskäsikirjassa tai käyttö‐
käsikirjassa.
Turvallisuuden vuoksi on kaikkien höyryuunia käyttävien henkilöiden luettava ja ymmärrettävä seuraa‐
vat asiakasaineiston osat ennen kuin mitään töitä aloitetaan:
■
suoritettavasta tehtävästä riippuen luku "Turvallisuutesi kannalta tärkeitä tietoja” asennuskäsikirjas‐
sa tai käyttökäsikirjassa
■
asennuskäsikirjan tai käyttökäsikirjan jaksot, joissa kuvataan suoritettava työ
Asennuskäsikirjan ja käyttökäsikirjan turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuu louk‐
kaantumisen, kuoleman ja esinevahinkojen vaara.

Käyttöohje
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1.3 Tietoja tästä käyttöohjeesta
Tarkoitus
Tämän käyttöohjeen on tarkoitus antaa kaikille höyryuunin kanssa työskenteleville yleissilmäys easy‐
Touch-ohjelmistosta ja tehdä mahdolliseksi perustehtävien toteuttaminen ohjelmistolla.
easyTouch:in käyttöohje kokonaisuudessaan sisältyy On-Screen-ohjeeseen.
Kohderyhmät
Kohderyhmän nimi
Kokki

Käyttäjä

Tehtävät
Suorittaa pääasiassa organisatorisia tehtäviä, kuten esim.
■ Kypsennysprofiilitietojen syöttö
■ Keittokirjassa olevien kypsennysprofiilien muokkaus
■ Uusien kypsennysprofiilien kehittäminen
■ Laiteasetusten tekeminen
Suorittaa lisäksi tarvittaessa kaikkia käyttäjätehtäviä.
Suorittaa laitteen konkreettisia käyttötehtäviä, kuten esim.
■ Kypsennysprofiilin valinta
■ Kypsennysprofiilin käynnistys
■ Puhdistusprofiilin valinta

Käyttöohjeen rakenne
Luku/jakso

Tarkoitus

Kohderyh‐
mä

Yleistä

Ohjeet tämän käyttöohjeen oikeaa käyttöä varten

Kokki
Käyttäjä
Kokki
Käyttäjä

easyTouch yleiskatsauk‐
sena
On-Screen-ohjeen käyt‐
tö
Kypsennysprofiilien
syöttö - Valmistus-sivu

■
■

Sisältää yleiskatsauksen käyttöliittymän kuvauksesta
Ohjelmiston käyttö

Selittää On-Screen-ohjeen käyttöä
■
■

Kypsennysprofiilien syötön käyttöliittymän tärkeimpien si‐
vujen kuvaus
Sisältää kypsennysprofiilien syöttöohjeet

Kokki
Käyttäjä
Kokki
Käyttäjä

Erityisten kypsennysme‐ Sisältää ohjeet kypsennysprofiilien syöttämiseen erityisille
netelmien syöttö - Val‐
kypsennysmenetelmille
mistus-sivu
■ Kypsennysprofiilien syötön käyttöliittymän tärkeimpien si‐
Kypsennysprofiilien
syöttö - Esikuumennusvujen kuvaus
■ Sisältää kypsennysprofiilien syöttöohjeet
sivu

Kokki
Käyttäjä

Kypsennys easyTouchkäyttöliittymällä

Kokki
Käyttäjä

■
■

Sisältää ohjelmiston kypsennysprosessien kuvauksen
Sisältää ohjeet käyttöliittymän käyttöön kypsennettäessä

Työskentely Keittokirjalla Sisältää ohjeet keittokirjan käyttöä varten
Kypsennys Press&Go /
Press&Go+-toiminnolla
Puhdistus easyTouchkäyttöliittymällä
Asetuksien tekeminen
easyTouch-ohjelmistos‐
sa
Käyttö vikatilanteessa

Käyttöohje

Sisältää kuvauksen Press&Go- ja Press&Go+-toiminnoille
Sisältää ohjeet höyryuunin käyttöön Press&Go-toiminnolla
■ Sisältää ohjelmiston puhdistusprosessien kuvauksen
■ Sisältää ohjeet käyttöliittymän käyttöön puhdistettaessa

Kokki
Käyttäjä

Kokki
Käyttäjä
Kokki
Käyttäjä
Käyttäjä

Sisältää ohjeet Asetukset-kohdan asetusten tekoa varten

Kokki

Selittää käyttöä vikatilanteessa

Kokki
Käyttäjä
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Desimaalilukujen kirjoitustapa
Kansainvälisen yhtenäisyyden vuoksi käytetään aina desimaalipistettä.
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2 easyTouch yleiskatsauksena
Tämän luvun tarkoitus
easyTouch on höyryuunin käyttökonsepti.
Tässä käyttöohjeessa kuvataan easyTouch-käyttöliittymän tärkeimmät toiminnot yleiskatsauksena.
Tässä kuvataan yksittäiset syöttösivut sekä niillä käytettävissä olevat toimintonapit ja toiminnot.
easyTouch-käyttöliittymän käyttöä kuvataan yksinkertaisilla ohjeilla tärkeimpien toimintojen syöttöä ja
yhteyksiä varten.
easyTouch-käyttöliittymä on kuvattu kokonaisuudessaan On-Screen-ohjeessa.

2.1 easyTouch:in pääsivu
Johdanto
Kun höyryuuni on kytketty päälle easyTouch-ohjauspaneelista, laite suorittaa itsediagnoosin.
Pääsivu
Kun ohjelmisto on käyttövalmis, esiin tulee easyTouch-käyttöliittymän pääsivu:
Nykyisen sivun näyttö
Nykyinen kellonaika
Keittäminen
'Valmistus'-sivun haku
Kypsennysprofiilien manuaalinen syöttö
Press&Go
'Press&Go'-sivun haku
Automaattinen kypsennys pikavalinnalla
Press&Go+ (vaihdettavissa)
'Press&Go+’-sivun haku
Keittokirjan suosikit
Keittokirja
'Keittokirja'-sivun haku
Kypsennysprofiilien hallinta
Esikuumennus
'Esikuumennus'-sivun haku
Kypsennysprofiilien manuaalinen syöttö
Asetukset
'Asetukset'-sivun haku
Pääsy laiteasetuksiin
Ohje
Pääsy On-Screen-ohjeeseen
Puhdistus
'Puhdistus'-sivun haku
Puhdistusprofiilien valinta kypsennystilan
puhdistusta varten

Käyttöohje
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2.2 easyTouch-toiminnot yleiskatsauksena
Käyttötilat ja kypsennysmenetelmät
easyTouch-käyttöliittymässä voit työskennellä 'Valmistus'-sivulla seuraavilla käyttötiloilla:
■
Höyry
■
Yhdistelmähöyry
■
Kuumailma
■
Smoker (vain laitteissa, joissa on ConvoSmoke-lisävaruste)
Yhdessä kypsennystoimintojen (ACS+-lisätoiminnot) ja Lisätoimintojen kanssa voit suorittaa erilaisia
kypsennysmenetelmiä:
■
Matalassa lämpötilassa kypsentäminen (LT-kypsennys)
■
Delta-T-kypsennys
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Press&Go / Press&Go+
'Press&Go'-toiminnon pikavalintanäppäimillä voidaan kypsentää automaattisesti käyttämällä aikaisem‐
min tehtyjä kypsennysprofiileja. Silloin kypsennys on erittäin yksinkertaista, ja laatu pysyy tasaisena.
Tämä edistää optimaalista prosessivarmuutta.
'Press&Go+'-toiminnossa keittokirjan valitut suosikit asetetaan valmiiksi pikavalintaa varten.
Voit vaihtaa toimintojen 'Press&Go' ja 'Press&Go+' välillä.
Keittokirja
easyTouch-käyttökonseptilla voit laatia nopeasti omia kypsennysprofiileja ja hallita 'Keittokirja'-sivun
avulla jopa 399:ää kypsennysprofiilia.
Lisäksi löydät Keittokirjasta jo aikaisemmin tehtyjä kypsennysprofiileja.
Voit tuoda ja viedä keittokirjoja USB-liitännän kautta.
Esikuumennustoiminnot
easyTouch-käyttöliittymässä voit työskennellä 'Esikuumennus'-sivulla seuraavilla esikuumennustoimin‐
noilla:
■
Esikuumennus à la Carte
■
Bankettiesikuumennus
■
Lautasten esikuumennus
Settings
'Settings'-sivun kautta voidaan tehdä höyryuunin laiteasetuksia.
Puhdistus
easyTouch-käyttöliittymän 'Puhdistus'-sivun kautta käytössäsi on erilaisia puhdistusprofiileja kypsen‐
nystilan puhdistusta varten:
■
Puhdistusprofiili Huuhtelu vedellä
■
Puhdistusprofiili Huuhtelu ConvoCare-kirkasteella
■
Täysautomaattinen puhdistus ConvoClean+: Säädettävät puhdistusprofiilit eri likaisuusasteille ja
puhdistusajoille, valittavissa höyrydesinfioinnilla ja kuivauksella
■
Puhdistusprofiili Puoliautomaattinen puhdistus
On-Screen-ohje
On-Screen-ohjeessa on kuvattu easyTouch-käyttöliittymä kokonaisuudessaan. Voit hakea On-Screenohjeen esiin aloitussivulla ja kaikilla muilla sivuilla.

Käyttöohje
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2.3 easyTouch:in käyttö
Navigointi easyTouch-käyttöliittymässä
Kaikkiin höyryuunin toimintoihin on pääsy easyTouch-käyttöliittymän eri sivujen kautta. Näillä sivuilla
esitetään kaikki käytettävissä olevat toiminnot toimintonappeina.
Valitsemalla 'Pääsivulla' haluamasi toimintonapin pääset kaikille muille easyTouch -käyttöliittymän si‐
vuille, esim. 'Valmistus'-sivulle:

easyTouch-käyttöliittymän syöttösivut
Kunkin syöttösivun toimintonapeilla valitaan halutut toiminnot:
easyTouch:in yläosa:
Nykyisen sivun ja kellonajan näyttö, mahd.
kypsennysprofiilin nimen näyttö
Pääalue, jossa on toimintonapit tietojen syöt‐
töä varten:
■ Toimintonappi tummanharmaa = toiminto
käytettävissä tai valittu
■ Toimintonappi vaaleanharmaa = toiminto ei
käytettävissä tai ei valittu

1
2

easyTouch:in alaosa:
Toimintonapit muille sivuille ja navigointiin ea‐
syTouch:illa

3

Käyttöohje
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3 On-Screen-ohjeen käyttö
Tämän luvun tarkoitus
Höyryuunin käyttö easyTouch-käyttöliittymällä kuvataan kokonaisuudessaan On-Screen-ohjeessa, jo‐
ka voidaan tuoda käyttöliittymän näyttöön.
Tässä luvussa kerrotaan, miten On-Screen-ohje tuodaan näyttöön ja miten siinä navigoidaan.

3.1 On-Screen-ohjeen aloitussivu
Aloitussivun toiminnot
On-Screen-ohjeen aloitussivu on navigoinnin aloituskohta On-Screen-ohjeessa.
On-Screen-ohjeen sisällysluettelo:
Navigointi aiheisiin toimintonapeilla
Navigointipalkki On-Screen-ohjeen jokaisen si‐
vun ylärivinä
Toimintonappi - On-Screen-ohjeen käytön ly‐
hyt kuvaus

1
2
3

Käyttöohje
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3.2 Pääsy On-Screen-ohjeeseen
Aloitussivulle
Suoraan On-Screen-ohjeen aloitussivulle pääset easyTouch-käyttöliittymän pääsivulta valitsemalla ky‐
symysmerkin alariviltä:

Tämänhetkisen sivun kuvaukseen
easyTouch-käyttöliittymän esillä olevan sivun kuvaukseen pääset suoraan sivulta valitsemalla kysy‐
mysmerkin alariviltä:

Käyttöohje
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3.3 Navigointimahdollisuudet On-Screen-ohje-sivuilla
Navigointipalkki
1

On-Screen-ohjeen aloitussivulle

2

Käyttäjän opastusvideoiden yleisnäkymään

3

Historia edellinen:
Sivulle, jota katsoit ennen tämänhetkistä sivua
Edellinen sivu:
Yksi sivu takaisin On-Screen-ohjeessa
Seuraava sivu:
Yksi sivu eteenpäin On-Screen-ohjeessa
Historia seuraava:
Paluu sivulle, jolta tulit toimintonapilla 'Historia
edellinen'

4
5
6

Navigointi sivun alkuun
7

Ylös nykyisen sivun alkuun

8

Navigointi aiheisiin toimintonapeilla

9
10

Alasisällysluetteloon 'easyTouch-käyttöliitty‐
män rakenne'
Seuraavan sivun kuvaukseen

11

Lisätietoihin aiheesta

12

Tätä aihetta koskevaan ohjeeseen

Alasisällysluettelo

Toimintonapit tekstialueella

Käyttöohje
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Navigointi prosessisivujen kuvauksissa
Seuraavan prosessisivun kuvaukseen

13
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4 Kypsennysprofiilien syöttö - Valmistus-sivu
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa on yleiskatsaus höyryuunin käyttötiloista, käytettävissä olevista kypsennystoiminnoista
(ACS+ lisätoiminnot) ja lisätoiminnoista sekä erityisten kypsennysmenetelmien esittely ja niiden toi‐
mintatapojen kuvaus.
Tässä kuvataan 'Valmistus'-sivu ja 'Lisätoiminnot'-sivu ja selitetään niillä olevat toimintonapit ja niiden
toiminnot sekä annetaan 'Valmistus'-sivulla tapahtuvaa kypsennysprofiilien syöttöä koskevat ohjeet
vaihe vaiheelta.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

4.1 Työskentely Valmistus-sivulla
Käyttötilat
'Valmistus'-sivun kautta voit syöttää kypsennysprofiileja seuraavien käyttötilojen avulla:
■
Höyry
■
Yhdistelmähöyry
■
Kuumailma
■
Smoker (vain laitteissa, joissa on ConvoSmoke-lisävaruste)
Valittuasi yksinkertaiset kypsennysparametrit, kuten esim. kypsennyslämpötilan ja kypsennysajan, voit
tallentaa nämä kypsennysprofiilit 'Keittokirjaan' ja haettaviksi esiin 'Press&Go'-toiminnolla.
Mahdolliset kypsennysmenetelmät
Käyttötilat soveltuvat seuraaville kypsennysmenetelmille:
Höyry
■
■
■
■
■

Keittäminen
Höyrytys
Ryöppääminen
Uppopaisto
Säilytys

Yhdistelmähöyry
■
■
■

Kuumailma

Paistaminen
Leivonta
Haudutus

■
■
■
■
■

Paistaminen
Leivonta
Gratinointi
Grillaus
Paahtaminen

Smoker
■

Savustus

Lämpötila-alue
Käyttötiloilla voit kypsentää seuraavilla lämpötila-alueilla:
Höyry

Yhdistelmähöyry

Kuumailma

Smoker

30 °C enint. 130 °C

30 °C enint. 250 °C

30 °C enint. 250 °C

-

Sisälämpötilan mittauksessa työskentelet lämpötila-alueella 20 °C... 99 °C.
Käytettävissä olevat kypsennystoiminnot
Käyttötilasta riippuen voit valita määrättyjä kypsennystoimintoja (ACS+ lisätoiminnot):
Höyry
■

Tuulettimen nopeus

Yhdistelmähöyry
■
■

Kuumailma

Tuulettimen nopeus
HumidityPro

■
■

Tuulettimen nopeus
Crisp&Tasty

Smoker
-

Käytettävissä olevat lisätoiminnot
Käyttötilasta riippuen voit valita 'Lisätoiminnot'-sivun kautta kypsennysprofiileihin soveltuvia lisätoimin‐
toja:

Käyttöohje
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Höyry
■
■
■
■

Ohjelmansuojaus
Alennettu teho
Käynnistysaika esiva‐
linta
Ilmoitusvaihe

Yhdistelmähöyry
■
■
■
■
■

Kuumailma

Ohjelmansuojaus
Alennettu teho
Käynnistysaika esiva‐
linta
Ilmoitusvaihe
Rasvanerotus

■
■
■
■
■
■

Käyttöohje
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Ohjelmansuojaus
Alennettu teho
Käynnistysaika esiva‐
linta
BakePro
Ilmoitusvaihe
Rasvanerotus

Smoker
■
■
■

Ohjelmansuojaus
Käynnistysaika esiva‐
linta
Ilmoitusvaihe
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4.2 Valmistus-sivu
Valmistus-sivun näyttö
Nykyinen kellonaika

Käyttötila Höyry, valittu
Käyttötila Yhdistelmähöyry
Käyttötila Kuumailma

Kypsennyslämpötilan syöttö
Syötetyn kypsennyslämpötilan näyttö
Lämpötila-arvon valinta: nykyinen kypsennysti‐
lan lämpötila
Kypsennysajan syöttö
Elintarvikkeen sisälämpötilan syöttö
Kypsennysajan tai elintarvikkeen sisälämpöti‐
lan näyttö

AUTO

Tuulettimen nopeus, 5-portainen
Säätelee virtausnopeutta kypsennystilassa
HumidityPro, 5 -portainen tai automaattinen
säätö
Säätelee ilmankosteutta kypsennystilassa
Crisp&Tasty, 5-portainen tai automaattinen
säätö
Poistaa kosteuden paistotilasta
Automaattinen säätö
'HumidityPro'-toiminnolle
Lisätoimintojen valinta
Valitun kypsennysmenetelmän näyttö
Valittujen Lisätoimintojen näyttö

Käyttöohje
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Manuaalinen kosteutus
Tuo kypsennystilaan kosteutta kypsennyksen
aikana. Voidaan valita vain kypsennyksen ai‐
kana.
Käynnistys
Käynnistää kypsennyksen
Käynnistys Esilämmityksellä
Lämmittää kypsennystilan laiteoven ollessa
suljettuna
Käynnistys Cool down-toiminnolla
Jäähdyttää kypsennystilan, kun laiteovi on auki
ja tuulettimen siipi on käynnissä
Pysäytys
Pysäyttää kypsennyksen
TrayTimer
Ajastin, joka voidaan asettaa yksittäisille täyt‐
tötasoille, jotta kypsennyksen aikana voidaan
hyödyntää vapaita kypsennystasoja.
Poista kypsennysvaihe
Kypsennysvaihe taakse
Kypsennysvaiheet-näkymä
Kypsennysvaiheen lisääminen/seuraava
Kypsennysprofiilin tallentaminen keittokirjaan

Pääsivu
Edellinen
Settings
Ohje
Keittokirja

Käyttöohje
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4.3 Lisätoiminnot-sivu
Valmistus-sivun näyttö
Nykyinen kellonaika

Matalassa lämpötilassa kypsentäminen (LTkypsennys)
Kypsennysmenetelmä, jossa ruokia kypsenne‐
tään matalassa lämpötilassa, 3 kypsennysvai‐
hetta
Delta-T-kypsennys
Kypsennysmenetelmä, jossa kypsennystilan
lämpötila nousee elintarvikkeen sisälämpötilas‐
ta riippuen, 3 kypsennystasoa
ecoCooking, valittu
Kypsennysmenetelmä, jossa kuumennusteho
jaksotetaan kypsennyksen loppuvaiheessa
energiantarpeen vähentämiseksi
Cook&Hold
Kypsennysmenetelmä, jossa on kypsennysvai‐
he ja vaihe, jossa ylläpidetään määrätty lämpö‐
tila, 3 kypsennystasoa
Alennettu teho
Toiminto, joka vähentää kuumennustehoa
kuormitushuippujen välttämiseksi kypsennyk‐
sessä
Ohjelmansuojaus, valittu
Toiminto, joka estää kypsennystapahtumien
keskeytymisen höyryuuniin liitetyn energian
optimointilaitteiston avulla.
Käynnistysaika esivalinta
Toiminto, joka asettaa kypsennyksen käynnis‐
tysajan myöhempään ajankohtaan
BakePro
Leivontatoiminto, jossa on kostutus ja auto‐
maattisesti säädelty tuulettimen seisonta-aika,
5-tasoinen
Ilmoitusvaihe
Toiminto, joka näyttää ilmoitukset kypsennyk‐
sen aikana
Rasvanerotus
Toiminto, joka suorittaa rasvanerotuksen kyp‐
sennyksen aikana
Syötön vahvistaminen

Edellinen
Ohje

Käyttöohje
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4.4 Kypsennysprofiilin ja kypsennysajan syöttö
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Valmistus'.

2.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Kuumail‐
ma'.

3.

Valitse toimintonappi 'Kypsennyslämpötila'.

4.

Anna 'Lämpötila'-sivulla haluttu kypsennyslämpöti‐
la.

5.

Valitse toimintonappi 'Kypsennysaika'.

6.

Anna 'Aika'-sivulla haluttu kypsennysaika.

7.

Valitse haluttu 'Tuulettimen nopeuden' porras.

8.

Valitse käyttötilasta riippuen haluttu 'Crisp&Tasty'tai 'HumidityPro'-toiminnon vaihe.

9.

Valitse toimintonappi 'Lisätoiminnot'.

10.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla halutut lisätoiminnot,
esim. 'Ohjelmansuojaus'.

11.

Valitse 'Valmistus'-sivulla toimintonappi 'Kypsen‐
nysvaiheen lisääminen', jos haluat syöttää vielä toi‐
sen kypsennysvaiheen.

Tulos: Kypsennysprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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4.5 Kypsennysprofiilin ja elintarvikkeen sisälämpötilan syöttö
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Valmistus'.

2.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Kuumail‐
ma'.

3.

Valitse toimintonappi 'Kypsennyslämpötila'.

4.

Anna 'Lämpötila'-sivulla haluttu kypsennyslämpöti‐
la.

5.

Valitse toimintonappi 'Elintarvikkeen sisälämpötila'.

6.

Anna 'Lämpötila'-sivulla haluttu elintarvikkeen si‐
sälämpötila.

7.

Valitse haluttu 'Tuulettimen nopeuden' porras.

8.

Valitse käyttötilasta riippuen haluttu 'Crisp&Tasty'tai 'HumidityPro'-toiminnon vaihe.

9.

Valitse toimintonappi 'Lisätoiminnot'.

10.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla halutut lisätoiminnot,
esim. 'Ohjelmansuojaus'.

11.

Valitse 'Valmistus'-sivulla toimintonappi 'Kypsen‐
nysvaiheen lisääminen', jos haluat syöttää vielä toi‐
sen kypsennysvaiheen.

Tulos: Kypsennysprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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4.6 Kypsennysprofiilin ja käynnistysajan esivalinnan syöttö
Käyttöalue
Lisätoiminto 'Käynnistysajan-esivalinta' asettaa kypsennyksen käynnistysajan myöhempään ajankoh‐
taan.
Käynnistysaikaa syötettäessä laite laskee automaattisesti kypsennyksen päättymisajan kypsennyspro‐
fiilin keston mukaan. Päättymisaikaa syötettäessä laite laskee automaattisesti kypsennyksen aloitusa‐
jan.
'Käynnistysajan-esivalinta' lisätään käynnistysajan tai päättymisajan syötön jälkeen ensimmäisenä
”kypsennysvaiheena" kypsennysprofiiliin.
Taaksepäin laskennan käynnistyttyä 'Käynnistysajan-esivalinta'-sivulla kypsennys alkaa vasta määri‐
tettynä ajankohtana.
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Höyry'.

2.

Syötä 'Valmistus'-sivulla kaikki kypsennystiedot
kypsennysprofiilille, esim. 'Kypsennyslämpötila'.

3.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla lisätoiminto 'Käynnis‐
tysajan esivalinta'.

4.

Vahvista valinta.

5.

Valitse 'Käynnistysajan esivalinta'-sivulla kypsen‐
nysprofiilin käynnistysaika tai päättymisaika.

6.

Anna 'Aika'-sivulla haluttu käynnistysaika tai päätty‐
misaika.

7.

Valitse 'Käynnistysajan esivalinta'-sivulla 'Käynnis‐
tys' ja tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

Tulos: Taaksepäin laskenta alkaa. Kypsennys al‐
kaa heti taaksepäin laskennan päätyttyä.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen pysäyttäminen, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiililla kypsentäminen, katso menettelytapa käyttökäsikirjan luvusta 'Toimi seuraavas‐
ti kypsennyksen yhteydessä'
■

Käyttöohje
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4.7 BakePro-toiminnon sisältävän kypsennysprofiilin syöttö
Käyttöalue
'BakePro'-lisätoiminto on erityinen kostutuksen sisältävä leivontatoiminto.
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulta käyttötila 'Kuumailma'.

2.

Syötä 'Valmistus'-sivulla halutut kypsennysprofiilin
kypsennystiedot, esim. 'Kypsennyslämpötila'.

3.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulta lisätoiminto 'BakePro'.

4

Valitse yksi viidestä kypsennysvaiheesta, esim. '3'.

5.

Vahvista valinta.

Tulos: Kypsennysprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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4.8 Syötä ilmoitusvaiheen sisältävä kypsennysprofiili
Käyttöalue
Lisätoiminto 'Ilmoitusvaihe' on toiminto, joka kehottaa käyttäjää kypsennyksen aikana suorittamaan
erityisen käsittelyn.
Ilmoituksen syötön yhteydessä syötetään tekstisisältö ja valitaan ilmoituksen näyttöaika.
'Ilmoitusvaihe' lisätään kypsennysprofiiliin "kypsennysvaiheena".
Käynnistyksen jälkeen 'Ilmoitusvaihe'-sivulla kypsennys alkaa ja kypsennysvaihe 'Ilmoitusvaihe' seu‐
raa määritettynä ajankohtana.
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Höyry'.

2.

Syötä 'Valmistus'-sivulla kaikki kypsennystiedot
kypsennysprofiilille, esim. 'Kypsennyslämpötila'.

3.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla lisätoiminto 'Ilmoitus‐
vaihe'.

4.

Vahvista valinta.

5.

Valitse 'Ilmoitusvaihe'-sivulla tyhjä syöttökenttä.

6.

Syötä haluttu ilmoitusteksti sivulla 'Ilmoituksen
syöttäminen'.

7.

Valitse 'Ilmoitusvaihe'-sivulla ilmoituksen näyttöai‐
ka.

8.

Anna 'Aika’-sivulla haluttu näyttöaika.

9.

Valitse 'Ilmoitusvaihe'-sivulla toimintonappi 'Käyn‐
nistys' ja tarkkaile ohjelmiston kehotuksia.

Tulos: Kypsennystoimenpide käynnistyy. Ilmoitus
tulee näkyviin määrättynä ajankohtana.

Käyttöohje
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Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen pysäyttäminen, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiililla kypsentäminen, katso menettelytapa käyttökäsikirjan luvusta 'Toimi seuraavas‐
ti kypsennyksen yhteydessä'

■

Käyttöohje
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4.9 Rasvanerotuksen sisältävän kypsennysprofiilin syöttö
Käyttöalue
'Rasvanerotus’-lisätoiminto suorittaa kypsennyksen aikana automaattisen rasvanerotuksen.
'Rasvanerotus'-lisätoiminto on käytettävissä vain laitteissa, joissa on ConvoGrill-lisävaruste. Sitä var‐
ten laite vaatii erityisvalmisteluja.
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Kuumail‐
ma'.

2.

Syötä 'Valmistus'-sivulla halutut kypsennysprofiilin
kypsennystiedot, esim. 'Kypsennyslämpötila'.

3.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla lisätoiminto 'Rasvane‐
rotus'.

4.

Vahvista valinta.

Tulos: Kypsennysprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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4.10 Valmistus-sivu - Smoker
Valmistus-sivun näyttö
Nykyinen kellonaika

Käyttötila Höyry
Käyttötila Yhdistelmähöyry
Käyttötila Kuumailma
Käyttötila Smoker, valittu
Elintarvikkeiden savustus, valinnainen
Savustusajan syöttö
Savustusajan näyttö

Lisätoimintojen valinta
Valittujen Lisätoimintojen näyttö

Käynnistys
Käynnistää kypsennyksen
TrayTimer
Ajastin, joka voidaan asettaa yksittäisille täyttö‐
tasoille, jotta kypsennyksen aikana voidaan
hyödyntää vapaita kypsennystasoja.
Poista kypsennysvaihe
Kypsennysvaihe taakse
Kypsennysvaiheet-näkymä
Kypsennysvaiheen lisääminen/seuraava
Kypsennysprofiilin tallentaminen keittokirjaan

Pääsivu
Edellinen
Settings
Ohje
Keittokirja

Käyttöohje
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4.11 Smoker-käyttötilan sisältävän kypsennysprofiilin syöttö
Käyttöalue
'Smoker'-käyttötila soveltuu elintarvikkeiden savustukseen.
'Smoker'-käyttötoiminto on käytettävissä vain laitteissa, joissa on ConvoSmoke-lisävaruste. Sitä varten
laite vaatii erityisvalmisteluja.
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Valmistus'.

2.

Valitse 'Valmistus'-sivulta käyttötila 'Smoker'.

3

Valitse toimintonappi 'Kypsennysaika'.

4.

Anna 'Aika'-sivulla haluttu savustusaika.

5.

Valitse toimintonappi 'Lisätoiminnot'.

6.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla halutut lisätoiminnot,
esim. 'Ohjelmansuojaus'.

Tulos: Kypsennysprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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4.12 Syötetyn kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan
Edellytykset
■
■

Olet 'Valmistus'-sivulla tai 'Esikuumennus'-sivulla.
Olet syöttänyt kypsennysprofiilin.

Syötetyn kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla tai 'Esikuumennus'-sivulla
toimintonappi 'Tallenna kypsennysprofiiliksi'.

2.

Syötä 'Näppäimistö'-sivulla kypsennysprofiilin nimi.

3.

Vahvista syöttö.

4.

Valitse symboli 'Symbolien valinta'-sivulla.

5.

Jos sopivaa symbolia ei ole saatavilla, valitse toi‐
mintonappi 'USB', jolloin voit tuoda symbolin easy‐
Touch-ohjauspaneelin USB-liitännän kautta.

6.

Vahvista valinta.

Tulos: Kypsennysprofiili on nyt tallennettu 'Keittokir‐
jaan'.

Käyttöohje
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4.13 Valitut kypsennysprofiilit
Eri kypsennysprofiilit
Tuote

ACS+

Patonki, pakaste

170 °C 15 min

Uuniperuna

180 °C

Crème Caramel / Royal
Kalapuikot
Kohottaminen, leivonnaiset

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

35 °C

3 min

-

Kananrinta, paistettu

235 °C

-

72 °C

-

Porkkanat, tuoreet

100 °C

8 min

-

-

Porsaanleike, paneroitu

200 °C

9 min

-

1

3

ConvoSmoke-kypsennysprofiilit
Tuote

Vaihe

Smoker

Salmon Steak

1
2

kyllä
-

-

15 min
120 °C
-

50 °C

-

Herb Salt

1
2

kyllä
-

-

75 min
60 °C 20 min

-

-

1
2

kyllä
-

-

75 min
180 °C
3 min

-

-

3

-

170 °C 20 min

-

Chicken legs

Käyttöohje
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5 Erityisten kypsennysmenetelmien syöttö - Valmistus-sivu
Tämän luvun tarkoitus
Tämä luku sisältää yleissilmäyksen erityisistä kypsennysmenetelmistä sekä niiden toimintatavan ku‐
vauksen.
Tässä esitetään 'Valmistus'-sivulla tapahtuvaa kypsennysprofiilien syöttöä koskevat ohjeet vaihe vai‐
heelta.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

5.1 Työskentely erityisillä kypsennysmenetelmillä
Työskentely erityisillä kypsennysmenetelmillä
Voit laatia kypsennysprofiileja elintarvikkeiden erityisvaatimuksiin seuraaville kypsennysmenetelmille.
■
Matalassa lämpötilassa kypsentäminen (LT-kypsennys)
■
Delta-T-kypsennys
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
ecoCooking-ohjelmassa energiankulutus vähenee samalla kypsennysajalla.
Muissa kypsennysmenetelmissä on käyttötilasta ja halutusta kypsennysasteesta riippuen määritelty
valmiiksi kypsennysprofiileja, joissa on tietyt kypsennystiedot ja useita kypsennysvaiheita. Valmiiksi
määritettyjä kypsennysprofiileja voidaan vielä muokata ennen kuin tallennat kypsennysprofiilin 'Keitto‐
kirjaan' ja haettavaksi esiin 'Press&Go'-toiminnolla.
Käytettävissä olevat kypsennysmenetelmät
Nämä erityiset kypsennysmenetelmät voit valita käyttötilasta riippuen 'Lisätoiminnot'-sivun kautta:
Matalassa lämpötilassa Delta-T-kypsennys
kypsentäminen
■
■
■

Höyry
Yhdistelmähöyry
Kuumailma

Käyttöohje

■
■
■

ecoCooking

Höyry
Yhdistelmähöyry
Kuumailma

■
■

Yhdistelmähöyry
Kuumailma

Cook&Hold
■
■
■
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5.2 Kypsennysprofiilin syöttö kypsennysmenetelmälle Matalassa
lämpötilassa kypsentäminen
Käyttöalue
Matalassa lämpötilassa kypsentäminen on kypsennysmenetelmä, jossa elintarvikkeita kypsennetään
matalissa lämpötiloissa. Menetelmä pidentää kypsennysaikaa. Elintarvikkeen sisälämpötila-anturia on
aina käytettävä.
Matalassa lämpötilassa kypsentäminen soveltuu erityisesti lihalle, siipikarjalle tai kalalle. Ruoka kyp‐
sennetään siinä mahdollisimman hellävaraisesti. Ruoasta irtoaa paljon vähemmän nestettä, jolloin se
pysyy mehukkaampana ja pehmeämpänä.
Voit muuttaa esiasetettuja kypsennystietoja ja kypsennysvaiheita yksilöllisesti kypsennysprofiiliin.
Esiasetetut kypsennystiedot: höyry
Kypsennysas‐ Kypsen‐ Käyttötila
te
nysvai‐
he

Kypsennys‐ Kypsennys‐ Elintarvik‐
ACS+
lämpötila
aika minuu‐ keen si‐
°C
teissa
sälämpötila
°C

Well done

Medium

Rare

1
2

Höyry
Höyry

100
80

10
-

72

3

Höyry

80

-:-

-

1
2

Höyry
Höyry

100
60

10
-

54

3

Höyry

52

-:-

-

1
2

Höyry
Höyry

100
55

10
-

48

3

Höyry

46

-:-

-

1
1
1
1
1
1

Esiasetetut kypsennystiedot: yhdistelmähöyry
Kypsennysas‐ Kypsen‐ Käyttötila
te
nysvai‐
he

Kypsennys‐ Kypsennys‐ Elintarvik‐
ACS+
lämpötila
aika minuu‐ keen si‐
°C
teissa
sälämpötila
°C

Well done

Medium

Rare

Käyttöohje

1
2

Kuumailma
Kuumailma

130
75

10
20

-

3

Yhdistelmähöyry

75

-

72

1

4

Yhdistelmähöyry

70

-:-

-

1

1
2

Kuumailma
Kuumailma

130
60

10
20

-

3

Yhdistelmähöyry

60

-

54

4

Yhdistelmähöyry

50

-:-

-

1
2

Kuumailma
Kuumailma

130
55

10
20

-

3

Yhdistelmähöyry

55

-

48

1

4

Yhdistelmähöyry
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-:-

-

1
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Esiasetetut kypsennystiedot: kuumailma
Kypsennysas‐ Kypsen‐ Käyttötila
te
nysvai‐
he

Kypsennys‐ Kypsennys‐ Elintarvik‐
ACS+
lämpötila
aika minuu‐ keen si‐
°C
teissa
sälämpötila
°C

Well done

Medium

Rare

1
2

Kuumailma
Kuumailma

130
78

10
20

-

-

3

Kuumailma

78

-

72

1

4

Kuumailma

72

-:-

-

5

5

Kuumailma

72

-

-

1

1
2

Kuumailma
Kuumailma

130
60

10
20

-

3

Kuumailma

60

-

54

4

Kuumailma

50

-:-

-

1
2

Kuumailma
Kuumailma

130
55

10
20

-

3

Kuumailma

55

-

48

1

4

Kuumailma
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-:-

-

1

5

5
1
1
5

Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Yhdistel‐
mähöyry'.

2.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla kypsennysmenetelmä
'Matalassa lämpötilassa kypsentäminen'.

3.

Valitse yksi kolmesta kypsennysasteesta, esim.
'Well done'.

4.

Vahvista valinta.

Tulos: Monivaiheinen kypsennysprofiili 'Matalassa
lämpötilassa kypsentäminen' on haettu esiin.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennysvaiheiden muuttaminen, menettelytapa katso Sivu 40
■ Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30

■

Käyttöohje
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5.3 Kypsennysprofiilin syöttö kypsennysmenetelmälle Delta-T-kypsennys
Käyttöalue
Delta-T-kypsennys on kypsennysmenetelmä, jossa kypsennystilan lämpötila nousee elintarvikkeen si‐
sälämpötilasta riippuen. Elintarvikkeen sisälämpötila-anturia on aina käytettävä.
Delta-T-kypsennys soveltuu erityisesti keittokinkun, kokonaisen kalan, galantiinin ja uppomunakkaan
hellävaraiseen kypsennykseen.
Voit muuttaa esiasetettua sisälämpötilaa ja Delta-lämpötilaa yksilöllisesti kypsennysprofiiliin.
Esiasetetut kypsennystiedot
Käyttötila

Kypsennysaste

Ero °C

Kypsennys‐ Elintarvik‐
ACS+
aika minuu‐ keen si‐
teissa
sälämpötila
°C

Höyry

Well done
Medium
Rare
Well done
Medium
Rare
Well done
Medium
Rare

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

Yhdistelmähöyry

Kuumailma

72
54
48
72
54
48
72
54
48

-

Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Kuumail‐
ma'.

2.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla kypsennysmenetelmä
'Delta-T-kypsennys'.

3.

Valitse yksi kolmesta kypsennysasteesta, esim.
'Medium'.

4.

Vahvista valinta.

5.

Muuta tarvittaessa esiasetettuja kypsennystietoja,
esim. 'Elintarvikkeen sisälämpötilaa'.

Tulos: Kypsennysprofiili on haettu esiin.

Käyttöohje
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Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30

■

Käyttöohje
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5.4 Kypsennysprofiilin syöttö kypsennysmenetelmälle ecoCooking
Käyttöalue
ecoCooking on kypsennysmenetelmä, jossa energiankulutus vähenee älykkään impulssitekniikan an‐
siosta 25 % samalla kypsennysajalla.
Kypsennysmenetelmä ecoCooking koostuu alku- ja loppukypsennysvaiheista. Alkukypsennysvaihe
käyttää vakiokypsennysmenetelmää, jolloin lämpö siirtyy nopeasti tuotteeseen. Loppukypsennysvai‐
heessa käytetään suurelta osin paistotilassa ja tuotteessa olevaa lämpöä tarkan kypsennystuloksen
saavuttamiseksi.
Tämä kypsennysmenetelmä on ihanteellinen elintarvikkeille, joilla on pitkä kypsennysaika, kuten pais‐
teille, paahtopaistille ja kookkaille paisteille.

Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Kuumail‐
ma'.

2.

Syötä halutut kypsennystiedot kypsennysprofiilin
alkukypsennysvaihetta varten, esim. 'Kypsennys‐
lämpötila'.

3.

Syötä haluttu 'Kypsennysaika' tai 'Elintarvikkeen si‐
sälämpötila'.

4.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla kypsennysmenetelmä
'ecoCooking'.

5.

Vahvista valinta.

Tulos: Kypsennysprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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5.5 Kypsennysprofiilin syöttö kypsennysmenetelmälle Cook&Hold
Käyttöalue
Cook&Hold on 2-vaiheinen kypsennysmenetelmä. Se koostuu kypsennysvaiheesta (Cook-vaihe) ja
vaiheesta, jossa ylläpidetään määrätty lämpötila Hold-vaihe). Cook-vaiheessa kypsennettävä ruoka
kypsyy höyrytys-, yhdistelmähöyry- tai kuumailma-käyttötiloissa. Hold-vaiheessa elintarvike kypsyy
esiasetetussa kypsennyslämpötilassa erittäin hellävaraisesti.
Kypsennysprofiilia syöttäessäsi voit valita Cook&Hold-kypsennysmenetelmän vasta 2. kypsennysvai‐
heesta alkaen. Kypsennysaikaa Hold-vaiheelle ei voi valita.
Esiasetetut kypsennystiedot
Käyttötila

Kypsennysaste

Kypsennys‐ Kypsennys‐ Elintarvik‐
ACS+
lämpötila
aika minuu‐ keen si‐
°C
teissa
sälämpötila
°C

Höyry

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

Yhdistelmähöyry

Kuumailma

Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila, esim. 'Yhdistel‐
mähöyry'.

2.

Syötä 'Valmistus’-sivulla halutut kypsennystiedot
kypsennysprofiilin 1. kypsennysvaiheelle (Cookvaihe), esim. 'Kypsennyslämpötila'.

3.

Valitse toimintonappi 'Kypsennysvaiheen lisäämi‐
nen'.

4.

Valitse 'Valmistus'-sivulla käyttötila kypsennyspro‐
fiilin 2. kypsennysvaiheelle (Hold-vaihe), esim.
'Kuumailma'.

5.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla kypsennysmenetelmä
'Cook&Hold'.

6.

Valitse yksi kolmesta kypsennysasteesta, esim.
'Medium'.

Käyttöohje
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7.

Vahvista valinta.

8.

Muuta 'Valmistus'-sivulla tarvittaessa Kypsennys‐
lämpötila kypsennysprofiilin Hold-vaiheelle.

Tulos: Kaksivaiheinen kypsennysprofiili
'Cook&Hold' on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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5.6 Muuta kypsennysprofiilin kypsennysvaihe
Käyttöalue
Kypsennysvaihetta voi muuttaa kypsennysprofiilin syötön yhteydessä 'Valmistus'-sivulla ja valittaessa
monivaiheinen kypsennysprofiili 'Keittokirjasta'. Kypsennyksen aikana voidaan muuttaa vain sitä kyp‐
sennysvaihetta, jolla juuri sillä hetkellä kypsennetään.
Kypsennysvaiheen muuttaminen
1.

Valitse 'Valmistus’-sivulla toimintonappi 'Kypsen‐
nysvaiheet-näkymä'.

2.

Valitse 'Kypsennysvaiheet-näkymä' -sivulla haluttu
kypsennysvaihe, esim. '4'.

3.

Kun kypsennysvaihe on näkyvissä 'Valmistus'-si‐
vulla, muuta halutut kypsennystiedot tälle kypsen‐
nysvaiheelle, esim. 'Kypsennysaika'.

4.

Valitse 'Valmistus’-sivulla toimintonappi 'Kypsen‐
nysvaiheet-näkymä'.

5.

Tarkista muutokset 'Kypsennysvaiheet-näkymä'-si‐
vulla.

6.

Vahvista muutokset.

Tulos: Kypsennysvaihe on muutettu.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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5.7 Siirrä tai poista kypsennysprofiilin kypsennysvaihe
Käyttöalue
Kypsennysvaiheen voi poistaa tai siirtää kypsennysprofiilin syötön yhteydessä 'Valmistus'-sivulla ja va‐
littaessa monivaiheinen kypsennysprofiili 'Keittokirjasta'. Kypsennyksen aikana kypsennysvaiheita ei
voi enää siirtää tai poistaa.
Siirrä tai poista kypsennysvaihe
1.

Valitse 'Valmistus’-sivulla toimintonappi 'Kypsen‐
nysvaiheet-näkymä'.

2.

Aktivoi toiminto valitsemalla 'Kypsennysvaiheet-nä‐
kymä'-sivulla halutun kypsennysvaiheen toiminto‐
nappi 'Kypsennysvaiheen muokkaaminen'.

3.

Poista kypsennysvaihe kypsennysprofiilista valitse‐
malla toimintonappi 'Kypsennysvaiheen poistami‐
nen'. Tai muuta kypsennysvaiheiden järjestys valit‐
semalla 'Ylös' tai 'Alas'.

4.

Poista toiminto käytöstä valitsemalla toimintonappi
'Kypsennysvaiheen muokkaaminen'.

5.

Vahvista muutokset.

Tulos: Kypsennysprofiili on muutettu.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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6 Kypsennysprofiilien syöttö - Esikuumennus-sivu
Tämän luvun tarkoitus
Tämä luku sisältää yleissilmäyksen höyryuunin esikuumennustoiminnoista.
Tässä kuvataan 'Esikuumennus'-sivu ja selitetään sillä käytettävissä olevat toimintonapit ja niiden toi‐
minnot sekä annetaan 'Esikuumennus'-sivulla tapahtuvaa kypsennysprofiilin syöttöä koskevat ohjeet
vaihe vaiheelta.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

6.1 Työskentely Esikuumennus-sivulla
Esikuumennustoiminnot
Esikuumennus on höyryuunin esikuumennustoiminto, jossa esikypsennetyt ateriat kypsennetään lop‐
puun ja saatetaan tarjoiluvalmiiksi. 'Esikuumennus' soveltuu lähes kaikentyyppisille aterioille. Ateriat
on jo annosteltu sitä varten lautasille tai astioihin.
'Esikuumennus'-sivun kautta voit syöttää uusia kypsennysprofiileja ja työskennellä tällöin seuraavilla
esikuumennustoiminnoilla:
■
Esikuumennus à la Carte
■
Bankettiesikuumennus
■
Lautasten esikuumennus
Lämpötila-alue
Esikuumennustoiminnoilla voit kypsentää seuraavilla lämpötila-alueilla:
Esikuumennus à la Carte

Bankettiesikuumennus

Lautasten esikuumennus

120 °C enint. 160 °C

120 °C enint. 160 °C

120 °C enint. 160 °C

Sisälämpötilan mittauksessa työskentelet lämpötila-alueella 20 °C... 99 °C.
Käytettävissä olevat kypsennystoiminnot
Esikuumennustoiminnoilla voit valita määrättyjä kypsennystoimintoja (ACS+-lisätoiminnot):
Esikuumennus à la Carte
■

Tuulettimen nopeus

Bankettiesikuumennus
■

Tuulettimen nopeus

Lautasten esikuumennus
■

Tuulettimen nopeus

Käytettävissä olevat lisätoiminnot
Esikuumennustoiminnoilla voit valita 'Lisätoiminnot'-sivun kautta kypsennysprofiileihin soveltuvia lisä‐
toimintoja:
Esikuumennus à la Carte
■
■

Ohjelmansuojaus
Alennettu teho

Käyttöohje

Bankettiesikuumennus
■
■

Ohjelmansuojaus
Alennettu teho

42

Lautasten esikuumennus
■
■

Ohjelmansuojaus
Alennettu teho
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6.2 Sivu Esikuumennus
Näyttö Esikuumennus
Nykyinen kellonaika

Esikuumennustoiminto Esikuumennus à la
Carte, valittu
Esikuumennustoiminto Bankettiesikuumennus
Esikuumennustoiminto Lautasten esikuumen‐
nus
Kypsennyslämpötilan syöttö
Syötetyn kypsennyslämpötilan näyttö
Lämpötila-arvon valinta: nykyinen kypsennysti‐
lan lämpötila
Kypsennysajan syöttö, valittu
Elintarvikkeen sisälämpötilan syöttö
Kypsennysajan tai elintarvikkeen sisälämpöti‐
lan näyttö
Tuulettimen nopeus, 5-portainen
Säätelee virtausnopeutta kypsennystilassa

Lisätoimintojen valinta
Valittujen Lisätoimintojen näyttö

Käynnistys
Käynnistää kypsennyksen
Käynnistys Esilämmityksellä
Lämmittää kypsennystilan laiteoven ollessa
suljettuna
Käynnistys Cool down-toiminnolla
Jäähdyttää kypsennystilan, kun laiteovi on auki
ja tuulettimen siipi on käynnissä
Pysäytys
Pysäyttää kypsennyksen
TrayTimer
Ajastin, joka voidaan asettaa yksittäisille täyttö‐
tasoille, jotta kypsennyksen aikana voidaan
hyödyntää vapaita kypsennystasoja.

Käyttöohje
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Kypsennysprofiilin tallentaminen keittokirjaan

Pääsivu
Edellinen
Settings
Ohje
Keittokirja

Käyttöohje
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6.3 Lisätoiminnot-sivu
Valmistus-sivun näyttö
Nykyinen kellonaika

Alennettu teho
Toiminto, joka vähentää kuumennustehoa
kuormitushuippujen välttämiseksi kypsennyk‐
sessä
Ohjelmansuojaus, valittu
Toiminto, joka estää kypsennystapahtumien
keskeytymisen höyryuuniin liitetyn energian
optimointilaitteiston avulla.

Syötön vahvistaminen

Edellinen
Ohje

Käyttöohje
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6.4 Kypsennysprofiilin syöttäminen Esikuumennuksen kautta
Kypsennysprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Esikuumennus'.

2.

Valitse 'Esikuumennus'-sivulla jokin esikuumennus‐
toiminnoista, esim. 'Esikuumennus à la Carte'.

3.

Valitse toimintonappi 'Kypsennyslämpötila'.

4.

Anna 'Lämpötila'-sivulla haluttu kypsennyslämpöti‐
la.

5.

Valitse toimintonappi 'Kypsennysaika' tai mahdolli‐
sesti 'Elintarvikkeen sisälämpötila'.

6.

Anna 'Aika'-sivulla haluttu kypsennysaika tai tarvit‐
taessa 'Lämpötila'-sivulla haluttu elintarvikkeen si‐
sälämpötila.

7.

Valitse haluttu 'Tuulettimen nopeuden' porras.

8.

Valitse toimintonappi 'Lisätoiminnot'.

9.

Valitse 'Lisätoiminnot'-sivulla halutut lisätoiminnot,
esim. 'Ohjelmansuojaus'.

Tulos: Kypsennysprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiilin tallentaminen Keittokirjaan, menettelytapa katso Sivu 30
■

Käyttöohje
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7 Kypsennys easyTouch-käyttöliittymällä
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa kuvataan yleisesti kypsennystä easyTouch-käyttöliittymällä ja annetaan vaihe vaiheelta
ohjeet olennaisiin kypsennystoimenpiteisiin.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

7.1 Yleiskatsaus kypsennykseen
Kypsennystoimenpiteet easyTouch-käyttöjärjestelmässä
Höyryuunilla kypsennettäessä tarvitaan elintarvikkeelle soveltuva kypsennysprofiili. Voit syöttää kyp‐
sennysprofiilin uudelleen easyTouch-käyttöliittymän 'Valmistus'-sivun tai 'Esikuumennus'-sivun kautta.
Voit myös valita ja käynnistää jonkin valmiina olevan kypsennysprofiilin 'Keittokirja'-sivun kautta.
Ennen kypsennystoimenpiteen aloitusta on aina tutustuttava käyttökäsikirjassa annettuihin määräyk‐
siin ja laitteen turvallista käsittelyä koskeviin vaaramerkintöihin ja noudatettava käyttökäsikirjan ohjeita.
Kypsennyksen aikana käyttäjää opastetaan peräkkäisillä prosessisivuilla käyttäjälle tarkoitettujen tieto‐
jen ja käsittelykehotusten avulla. Käyttäjä voi tehdä vielä muutoksia kypsennysprofiiliin prosessisivujen
kautta.
Prosessisivuilla näkyy kypsennyksen eteneminen etenemisnäytön sekä aika- ja lämpötilatietojen avul‐
la. Kypsennystoimenpiteen päättymisestä ilmoitetaan käyttäjälle suunnatulla ilmoituksella ja merkkiää‐
nellä.
Kypsennystoimenpiteen käynnistys
Kypsennystoimenpiteen käynnistyksen jälkeen tulet kyseiselle Kypsennys-prosessisivulle:

Käyttöohje
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Prosessisivu Kypsennys
Esimerkki easyTouch-käyttöliittymän Kypsennys-prosessisivusta:
Yläosa:
Nykyisen sivun, valitun kypsennysprofiilin ni‐
men ja nykyisen kellonajan näyttö
Prosessisivun pääalue:
■ Kypsennystietojen näyttö
■ Tietoja käyttäjälle ja käsittelykehotus
■ Pysäytys-toimintonappi
■ Etenemisnäyttö TriColor-ilmaisinrengas:
■ Keltainen = valmistellaan
■ Punainen = prosessi käynnissä
■ Vihreä = valmis

1
2

Alaosa:
Toimintonappi navigointiin

3

Käyttöohje
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7.2 Kypsennystoimenpiteen käynnistys
Edellytykset
■
■

Olet tutustunut ennen kypsennystoimenpiteen aloitusta käyttökäsikirjassa annettuihin määräyksiin
ja laitteen turvallista käsittelyä koskeviin vaaramerkintöihin ja noudatat käyttökäsikirjan ohjeita.
Olet syöttänyt uudelleen kypsennysprofiilin.

Kypsennystoimenpiteen käynnistys
Käynnistä kypsennys valitsemalla toimintonappi
'Käynnistys'.

1.

Tulos: Kypsennystoimenpide käynnistyy.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen pysäyttäminen, menettelytapa katso Sivu 49
■ Kypsennysprofiililla kypsentäminen, katso menettelytapa käyttökäsikirjan luvusta 'Toimi seuraavas‐
ti kypsennyksen yhteydessä'
■

7.3 Kypsennystoimenpiteen pysäyttäminen
Edellytykset
■

Olet käynnistänyt kypsennystoimenpiteen.

Kypsennystoimenpiteen pysäyttäminen
Pysäytä kypsennys valitsemalla toimintonappi 'Py‐
säytys'.

1.

Tulos: Kypsennystoimenpide pysähtyy ja näyttöön
tulee 'Valmistus'.
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8 Työskentely Keittokirjalla
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa kuvataan yleisesti Keittokirjan käyttöä ja annetaan Keittokirjan olennaisia toimintoja
koskevat ohjeet vaihe vaiheelta.
Tässä esitellään 'Keittokirja'-sivu sekä sillä käytettävissä olevat toimintonapit ja niiden toiminnot.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

8.1 Keittokirja yleiskatsauksena
Keittokirjassa olevat kypsennysprofiilit
Kypsennysprofiili on kypsennysparametrien, kuten esim. kypsennyslämpötilan ja kypsennysajan yh‐
distelmä.
Kypsennysprofiileja syötetään uudelleen 'Valmistus'-sivun tai 'Esikuumennus'-sivun kautta ja niitä voi‐
daan tallentaa easyTouch-käyttöliittymän 'Keittokirjaan'. Tähän Keittokirjaan voit tallentaa jopa 399
kypsennysprofiilia, joissa on enint. 20 kypsennysvaihetta.
Voit hakea tallennetun kypsennysprofiilin esiin 'Keittokirjasta' ja käyttää sitä heti kypsentämiseen.
'Valmistus'-sivulla tai 'Esikuumennus'-sivulla voit muuttaa kypsennysprofiilia ja tallentaa sen uudelleen.
Voit myös poistaa kypsennysprofiilin kokonaan 'Keittokirjasta'.
Selailun helpottamista varten voit koota kypsennysprofiileja tuoteryhmiksi. Nämä tuoteryhmät ovat sit‐
ten käytössä myös 'Press&Go'-toiminnossa.
Voit merkitä suosikeiksi sellaiset kypsennysprofiilit, joihin haluat päästä nopeasti. Nämä suosikit ovat
käytössä pikavalintaa varten Press&Go+-toiminnossa.
Keittokirjan vaihto
easyTouch-käyttöliittymän 'Settings'-toiminnolla voit hallita eri keittokirjoja. Voit esim. valita toisen Keit‐
tokirjan ja muokata kypsennysprofiileja tai lisätä uusia kypsennysprofiileja.
Jos haluat käyttää hyväksi todettua Keittokirjaa muille Convotherm-höyryuuneille, voit viedä ja tuoda
kyseisen Keittokirjan USB-liitännän kautta.
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8.2 Sivu Keittokirja
Näyttö Keittokirja
Nykyinen kellonaika

Suosikit, valittu
Valitut kypsennysprofiilit
Tuoteryhmät
Ryhmiksi kootut kypsennysprofiilit
Kypsennysprofiilit
Kaikki Keittokirjan kypsennysprofiilit
Mahdollista tallentaa jopa 399 kypsennysprofii‐
lia, joissa on kussakin enint. 20 kypsennysvai‐
hetta.
Suosikit, Tuoteryhmät tai Kypsennysprofiilit

Alas
Kypsennysprofiilin muuttaminen, valittu
Ylös
Pääsivu
Edellinen
Settings
Ohje
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8.3 Kypsennysprofiilin haku Keittokirjasta
Kypsennysprofiilin haku Keittokirjasta
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Keittokirja'.

2.

Valitse 'Keittokirja’-sivulla toimintonappi 'Kypsen‐
nysprofiilit', jolloin saat esiin kaikki Keittokirjan kyp‐
sennysprofiilit.

3.

Valitse haluttu kypsennysprofiili, esim. patonki.

Tulos: Kypsennysprofiili on haettu esiin ja se näkyy
'Valmistus’-sivulla tai 'Esikuumennus'-sivulla.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 49

■
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8.4 Kypsennysprofiilin poistaminen Keittokirjasta
Kypsennysprofiilin poistaminen Keittokirjasta
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Keittokirja'.

2.

Valitse 'Keittokirja’-sivulla toimintonappi 'Kypsen‐
nysprofiilit', jolloin saat esiin kaikki Keittokirjan kyp‐
sennysprofiilit.

3.

Valitse 'Kypsennysprofiilit'-sivulla toimintonappi
'Kypsennysprofiilien muokkaaminen'

4.

Valitse 'Kypsennysprofiilien muokkaaminen'-sivulla
poistettava kypsennysprofiili, esim. patonki.

5.

Valitse 'Kypsennysprofiilien muokkaaminen'-sivulla
toimintonappi 'Kypsennysprofiilin poistaminen'.

6.

Vahvista poisto.

Tulos: Kypsennysprofiili on nyt poistettu 'Keittokir‐
jasta'.
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8.5 Valitse kypsennysprofiileja suosikeiksi
Valitse kypsennysprofiileja suosikeiksi
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Keittokirja'.

2.

Valitse 'Keittokirja'-sivulla toimintonappi 'Suosikit'.

3.

Valitse 'Suosikit'-sivulla toimintonappi 'Suosikkien
muokkaaminen'.

4.

Valitse haluttu kypsennysprofiili, esim. patonki, 'Va‐
litse suosikiksi’ -sivulla.

5.

Valitse 'Valitse suosikiksi'-sivulla toimintonappi
'Vahvista’.

Tulos: Kypsennysprofiili on nyt käytettävissä pika‐
valintaa varten 'Suosikit’-sivulla.
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8.6 Uusien tuoteryhmien laatiminen
Uusien tuoteryhmien laatiminen
1.

Valitse 'Keittokirja'-sivulla toimintonappi 'Tuoteryh‐
mät'.

2.

Valitse 'Tuoteryhmät'-sivulla toimintonappi 'Tuote‐
ryhmien muokkaaminen'.

3.

Valitse 'Tuoteryhmien muokkaaminen'-sivulla 'Tuo‐
teryhmän lisääminen'.

4.

Syötä 'Näppäimistö'-sivulla Tuoteryhmän nimi.

5.

Valitse 'Symbolien valinta'-sivulla symboli Tuote‐
ryhmälle.

6.

Jos sopivaa symbolia ei ole saatavilla, valitse toi‐
mintonappi 'USB', jolloin voit tuoda symbolin easy‐
Touch-ohjauspaneelin USB-liitännän kautta.

7.

Vahvista valinta.

Tulos: Uusi Tuoteryhmä on laadittu.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennysprofiilin lisääminen Tuoteryhmään, katso Sivu 56

■
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8.7 Kypsennysprofiilien lisääminen Tuoteryhmään
Kypsennysprofiilien lisääminen Tuoteryhmään
1.

Valitse 'Keittokirja'-sivulla toimintonappi 'Tuoteryh‐
mät'.

2.

Valitse 'Tuoteryhmät'-sivulla Tuoteryhmän toiminto‐
nappi.

3.

Valitse Tuoteryhmän sivulla toimintonappi 'Tuote‐
ryhmien muokkaaminen'.

4.

Valitse 'Kypsennysprofiilien lisääminen tai poistami‐
nen' -sivulla halutut kypsennysprofiilit.

5.

Vahvista valinta.

Tulos: Kypsennysprofiilit on lisätty Tuoteryhmään.
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9 Kypsennys Press&Go / Press&Go+-toiminnolla
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa kuvataan yleisesti 'Press&Go’- ja 'Press&Go+’ -toimintojen käyttöä.
Tässä esitellään 'Press&Go'-sivu sekä sillä käytettävissä olevat toimintonapit ja niiden toiminnot. Ja
tässä kuvataan 'Press&Go'-toiminnon olennaisia tehtäviä koskevat ohjeet vaihe vaiheelta.
Voit määrittää asetuksissa, haluatko työskennellä Press&Go&Go- tai Press&Go+-toiminnoilla.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

9.1 Press&Go yleiskatsauksena
Nopea kypsennys Press&Go-toiminnolla
'Press&Go'-toiminnossa voit asettaa käyttäjän käytettäviksi tiettyjä aikaisemmin tehtyjä kypsennyspro‐
fiileja, jotka käyttäjä voi vielä valita , mutta ei enää muuttaa. Käyttäjä valitsee haluamansa kypsennys‐
profiilin, ja kypsennys käynnistyy heti. 'Press&Go'-käyttäjän pääsy 'Pääsivulle' ja siten koko käyttöjär‐
jestelmään voi olla suojattu salasanalla.
Kypsennysprofiilit, joiden halutaan olevan käytettävissä 'Press&Go'-sivulla, on järjestettävä Keittokir‐
jaan Tuoteryhmiksi.
'Press&Go'-toiminnossa voit samoin rajoittaa käytössä olevia puhdistusprofiileja kypsennystilan puh‐
distusta varten.
Kypsennys eri kypsennysprofiileilla
'Press&Go'-toiminnossa voit kypsentää eri täyttötasoissa samanaikaisesti useita tuote-eriä - joko sa‐
maa tuotetta tai eri tuotteita samasta tuoteryhmästä.
Samanaikaiseen kypsentämiseen tarjotaan valittavaksi vain ne kypsennysprofiilit, joiden kypsennys‐
lämpötila, kypsennystoiminnot ja lisätoiminnot ovat yhteensopivat. Nämä kypsennysprofiilit voibvat
vaihdella vain kypsennysajan suhteen.
Kun avaat laiteoven täyttääksesi kypsennystilaan uuden tuote-erän, jo käynnissä olevat kypsennystoi‐
menpiteet pysähtyvät. Kypsennystoimenpiteet jatkuvat heti kun laiteovi on taas suljettu.
Järjestelmä valvoo kaikkia kypsennystoimenpiteitä ja ilmoittaa automaattisesti, milloin mikäkin tuote
voidaan poistaa.
Voit keskeyttää ennenaikaisesti kypsennysprofiilin kypsennystoimenpiteen yhden tai useamman tuoteerän osalta vaikuttamatta muiden kypsennystoimenpiteisiin.
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9.2 Sivu Press&Go
Nykyinen kellonaika

Tuoteryhmät tai Kypsennysprofiilit

Jälkikypsennys, valinnainen
Toiminto, jolla jälkikypsennetään kypsennys‐
profiileja
Käynnistysajan esivalinta, valinnainen
Toiminto, joka asettaa kypsennyksen käynnis‐
tysajan myöhempään ajankohtaan
Alas
Ylös
Pääsivu
Edellinen
Ohje
Puhdistus
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9.3 Sivu Täyttötasot Press&Go-toiminnossa
Ohjelmiston käsittelykehotus

Valitun kypsennysprofiilin symboli
Kypsennysprofiilin nimi
Toisen kypsennysprofiilin valinta

Täyttötason numero
Täyttötaso vapaa, väri harmaa
Täyttötaso valittu, väri keltainen
Täyttötaso täytetty ja kypsennys käynnissä,
väri punainen
Kypsennys päättynyt, väri vihreä

Alas, muiden täyttötasojen valintaa varten
Ylös

Edellinen
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9.4 Kypsennysprofiilin valinta ja käynnistys
Edellytykset
Olet tutustunut ennen kypsennystoimenpiteen aloitusta käyttökäsikirjassa annettuihin määräyksiin ja
laitteen turvallista käsittelyä koskeviin vaaramerkintöihin ja noudatat käyttökäsikirjan ohjeita.
Kypsennysprofiilin valinta ja käynnistys
1.

Valitse 'Press&Go'-sivulla tarvittaessa haluttu tuo‐
teryhmä, esim. leivonnaiset.

2.

Valitse haluttu kypsennysprofiili, esim. patonki.

3.

Valitse 'Täyttötasot'-sivulla yksi tai useampi täyttö‐
taso muutaman sekunnin kuluessa.

4.

Noudata ohjelmiston kehotuksia.

Tulos: Kypsennystoimenpide käynnistyy.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennysprofiilin keskeyttäminen ennenaikaisesti, menettelytapa katso Sivu 61

■
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9.5 Kypsennysprofiilin keskeyttäminen ennenaikaisesti
Kypsennysprofiilin keskeyttäminen ennenaikaisesti
1.

Valitse 'Kypsennys käynnissä’ -sivulla keskeytettä‐
vä kypsennysprofiili.

2.

Valitse 5 sekunnin sisällä toimintonappi 'Keskeytä'.

3.

Valitse 'Vahvista keskeytys’ -sivulla muutaman se‐
kunnin kuluessa toimintonappi 'Vahvista'.

Tulos: Kypsennystoimenpide pysähtyy ja näyttöön
tulee sivu 'Press&Go'.

9.6 Jälkikypsennä kypsennysprofiileja
Edellytykset
Haluat jälkikypsentää valmista tuotetta vielä lyhyesti kypsennyksen jälkeen.
Kypsennysprofiilin valinta ja käynnistys
Valitse 'Press&Go'-sivulla toimintonappi 'Jälkikyp‐
sennys'.

1.

Tulos: Kypsennys käynnistyy heti.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennyksen pysäyttäminen, menettelytapa katso Sivu 49

■
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9.7 Käynnistysajan esivalinnan syöttö Press&Go-toiminnossa
Käyttöalue
'Käynnistysajan-esivalinta' Press&Go-toiminnossa asettaa kypsennyksen käynnistysajan valitulle kyp‐
sennysprofiilille myöhempään ajankohtaan.
Käynnistysaikaa syötettäessä laite laskee automaattisesti kypsennyksen päättymisajan kypsennyspro‐
fiilin keston mukaan. Päättymisaikaa syötettäessä laite laskee automaattisesti kypsennyksen aloitusa‐
jan.
Taaksepäin laskennan käynnistyttyä kypsennys alkaa vasta määritettynä ajankohtana. Kypsennyksen
aikana voidaan täyttää vielä muita vapaita täyttötasoja.
Edellytykset
Olet tutustunut ennen kypsennystoimenpiteen aloitusta käyttökäsikirjassa annettuihin määräyksiin ja
laitteen turvallista käsittelyä koskeviin vaaramerkintöihin ja noudatat käyttökäsikirjan ohjeita.
Käynnistysajan-esivalinnan syöttö
1.

Valitse 'Press&Go’-sivulla haluttu tuoteryhmä,
esim. leivonnaiset.

2.

Valitse 'Press&Go'-sivulla toimintonappi 'Käynnisty‐
sajan-esivalinta'.

3.

Valitse haluttu kypsennysprofiili, esim. patonki.

4.

Valitse 'Käynnistysajan-esivalinta Press&Go'-sivul‐
la tarvittaessa haluttu viikonpäivä.

5.

Valitse 'Käynnistysajan-esivalinta Press&Go'-sivul‐
la kypsennysprofiilin käynnistysaika tai päättymisai‐
ka.

6.

Anna 'Aika'-sivulla haluttu käynnistysaika tai päätty‐
misaika.

7.

Valitse 'Käynnistysajan-esivalinta Press&Go’-sivul‐
la toimintonappi 'Käynnistys' ja tarkkaile ohjelmis‐
ton kehotusta.

Tulos: Taaksepäin laskenta alkaa. Kypsennys al‐
kaa heti taaksepäin laskennan päätyttyä.
Seuraavat vaiheet:
Kypsennysprofiililla kypsentäminen, katso menettelytapa käyttökäsikirjan luvusta 'Toimi seuraavas‐
ti kypsennyksen yhteydessä'
■ Kypsennysprofiilin keskeyttäminen ennenaikaisesti, menettelytapa katso Sivu 61

■
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9.8 Press&Go+ yleiskatsauksena
Nopea kypsennys Press&Go+-toiminnolla
'Press&Go+'-toiminnossa käyttäjä saa käyttöönsä keittokirjan valitut suosikit. Käyttäjä valitsee halu‐
amansa kypsennysprofiilin, ja kypsennys käynnistyy heti. Kypsennys tapahtuu tällöin kuten kypsennys
Valmistus-sivun tai Esikuumennus-sivun kautta.
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10 Puhdistus easyTouch-käyttöliittymällä
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus käytettävissä olevista puhdistusprofiileista, kuvataan yleisesti
puhdistustoimenpidettä sekä annetaan puhdistuksen olennaisia tehtäviä koskevat ohjeet vaihe vai‐
heelta.
Tässä esitellään 'Puhdistus'-sivu sekä sillä käytettävissä olevat toimintonapit ja niiden toiminnot.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

10.1 Puhdistus yleiskatsauksena
Puhdistustoimenpiteet easyTouch-käyttöliittymässä
'Puhdistus'-sivun kautta käytössä on erilaisia puhdistusprofiileja kypsennystilan puhdistusta varten:
■
Puhdistusprofiili Huuhtelu vedellä
■
Puhdistusprofiili Huuhtelu ConvoCare-kirkasteella
■
Täysautomaattinen puhdistus ConvoClean+: Säädettävät puhdistusprofiilit eri likaisuusasteille ja
puhdistusajoille, valittavissa höyrydesinfioinnilla ja kuivauksella
■
Puhdistusprofiili Puoliautomaattinen puhdistus
Ennen puhdistustoimenpiteen aloitusta on aina tutustuttava käyttökäsikirjassa annettuihin määräyksiin
ja turvallista työskentelyä puhdistuksen aikana koskeviin vaaramerkintöihin ja noudatettava käyttökäsi‐
kirjan ohjeita.
Puhdistuksen aikana käyttäjää opastetaan peräkkäisillä prosessisivuilla käyttäjälle tarkoitettujen tieto‐
jen ja käsittelykehotusten avulla.
Puhdistustoimenpiteen päättymisestä ilmoitetaan käyttäjälle suunnatulla ilmoituksella ja merkkiäänellä.
Puhdistustoimenpiteen käynnistys
Puhdistustoimenpiteen käynnistämisen jälkeen tulet kyseiselle Puhdistus-prosessisivulle.
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Prosessisivu Puhdistus
Esimerkki easyTouch-käyttöliittymän Puhdistus-prosessisivusta:
easyTouch:in yläosa:
Nykyisen sivun, valitun puhdistusprofiilin ja ny‐
kyisen kellonajan näyttö
Prosessisivun pääalue:
■ Puhdistusprofiilitietojen näyttö
■ Tietoja käyttäjälle ja käsittelykehotus
■ Pysäytys-toimintonappi
■ Etenemisnäyttö TriColor-ilmaisinrengas:
■ Keltainen = valmistellaan
■ Punainen = prosessi käynnissä
■ Vihreä = valmis

1
2

easyTouch:in alaosa

3
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10.2 Sivu Puhdistus - Vaihtoehdot
Puhdistus-sivun näyttö
Puhdistus
Nykyinen kellonaika

Puhdistusjärjestelmä Vaihtoehdot, valittu
Puhdistus vain vedellä tai kirkasteella
Puhdistusjärjestelmä ConvoClean+
Kypsennystilan täysautomaattinen puhdistus
puhdistusaineilla liitetyistä kanistereista
Puhdistusjärjestelmä Puoliautomaattinen
Puhdistus ohjelmaohjauksella
H2O, valittu
Huuhtelu vedellä
ConvoCare
Huuhtelu ConvoCare-kirkasteella kanisterista
ConvoCare
Huuhtelu ConvoCare-kirkasteella yksittäisan‐
nostelupullosta

Syötön vahvistaminen ja puhdistuksen aloitta‐
minen

Pääsivu
Edellinen
Settings
Ohje
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10.3 Sivu Puhdistus - ConvoClean+
Puhdistus-sivun näyttö
Puhdistus
Nykyinen kellonaika

Puhdistusjärjestelmä Vaihtoehdot
Puhdistus vain vedellä tai kirkasteella
Puhdistusjärjestelmä ConvoClean+, valittu
Kypsennystilan täysautomaattinen puhdistus
puhdistusaineilla liitetyistä kanistereista
Puhdistusjärjestelmä Puoliautomaattinen
Puhdistus ohjelmaohjauksella
Puhdistustaso 1 ConvoClean+-puhdistusjärjes‐
telmälle
Hieman likaantunut
Puhdistustaso 2 ConvoClean+-puhdistusjärjes‐
telmälle, valittu
Kohtalainen lika
Puhdistustaso 3 ConvoClean+-puhdistusjärjes‐
telmälle
Voimakas lika
Puhdistustaso 4 ConvoClean+-puhdistusjärjes‐
telmälle
Erittäin voimakas lika
eco
Pitkä puhdistuksen kesto ConvoClean+-järjes‐
telmälle
regular, valittu
Normaali puhdistuksen kesto ConvoClean+järjestelmälle
express
Lyhyt puhdistuksen kesto ConvoClean+-järjes‐
telmälle
Höyrydesinfiointi
Puhdistustoiminto ConvoClean+-järjestelmälle
Kuivaus
Puhdistustoiminto ConvoClean+-järjestelmälle

Syötön vahvistaminen ja puhdistuksen aloitta‐
minen
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Pääsivu
Edellinen
Settings
Ohje
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10.4 Sivu Puhdistus - Puoliautomaattinen
Puhdistus-sivun näyttö
Puhdistus
Nykyinen kellonaika

Puhdistusjärjestelmä Vaihtoehdot
Puhdistus vain vedellä tai kirkasteella
Puhdistusjärjestelmä ConvoClean+
Kypsennystilan täysautomaattinen puhdistus
puhdistusaineilla liitetyistä kanistereista
Puhdistusjärjestelmä Puoliautomaattinen, valit‐
tu
Puhdistus ohjelmaohjauksella
Puhdistusvaihe 1
Laite puhdistettu
Puhdistusvaihe 2
Kypsennystilan suihkuttaminen puhdistusai‐
neella
Puhdistusvaihe 3
Laite puhdistettu
Puhdistusvaihe 4
Kypsennystilan huuhtelu vedellä

Syötön vahvistaminen ja puhdistuksen aloitta‐
minen

Pääsivu
Edellinen
Settings
Ohje
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10.5 Kypsennystilan täysautomaattisen puhdistuksen puhdistusprofiilin
syöttö
Puhdistusprofiilin syöttö
1.

Valitse 'Pääsivulla' toimintonappi 'Puhdistus'.

2.

Valitse 'Puhdistus'-sivulla puhdistusjärjestelmä
'ConvoClean+'.

3.

Valitse haluttu puhdistustaso, esim. 'puhdistustaso
2'.

4.

Valitse haluttu Käyttötila, esim. 'regular'.

5.

Valitse halutessasi toinen tai molemmat lisätoimin‐
not 'Höyrydesinfiointi' ja 'Kuivaus'.

Tulos: Puhdistusprofiili on syötetty.
Seuraavat vaiheet:
Puhdistustoimenpiteen käynnistys, menettelytapa katso Sivu 71

■
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10.6 Puhdistustoimenpiteen käynnistys
Edellytykset
■

■

Olet tutustunut ennen puhdistusprofiilin käynnistystä käyttökäsikirjassa annettuihin määräyksiin ja
turvallista työskentelyä puhdistuksen aikana koskeviin vaaramerkintöihin ja noudatat käyttökäsikir‐
jan ohjeita.
Olet syöttänyt halutun puhdistusprofiilin.

Puhdistustoimenpiteen käynnistys
Käynnistä puhdistus valitsemalla toimintonappi
'Vahvista'.

1.

Tulos: Puhdistusprofiili käynnistyy heti.
Seuraavat vaiheet:
Puhdistustoimenpiteen pysäyttäminen, menettelytapa katso Sivu 71
■ Puhdistusprofiililla puhdistaminen, katso menettelytapa käyttökäsikirjan luvusta 'Toimi seuraavasti
puhdistuksen yhteydessä'

■

10.7 Puhdistustoimenpiteen pysäytys
Edellytykset
■
■

Olet syöttänyt puhdistusprofiilin.
Olet käynnistänyt puhdistusprofiilin.

Puhdistustoimenpiteen pysäytys
Pysäytä puhdistus valitsemalla toimintonappi 'Py‐
säytys'.

1.

Tulos: Puhdistustoimenpide pysähtyy (mahdollista
vain, jos puhdistusainetta ei ole vielä lisätty).
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11 Asetuksien tekeminen easyTouch-ohjelmistossa
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa annetaan easyTouch-käyttöliittymän 'Settings’-toiminnon olennaisia käyttöperiaatteita
koskevat ohjeet vaihe vaiheelta.
Tässä esitellään 'Settings'-sivu sekä sillä käytettävissä olevat toimintonapit ja niiden toiminnot.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

11.1 Settings-asetukset yleiskatsauksena
Asetusmahdollisuudet ja pääsyoikeudet
'Settings’-sivun kautta voidaan tehdä höyryuunin laiteasennukset. Pääsy asetusmahdollisuuksiin voi‐
daan varustaa pääsyoikeuksilla eri käyttäjäryhmille, ts. niihin on pääsy vain salasanalla.
Käyttäjän pääsy määrätylle alueelle 'Settings’-sivulla merkitään seuraavasti:
■
Toimintonappi tummanharmaa, alue on käytettävissä.
■
Toimintonappi vaaleanharmaa, alue ei ole käytössä.
'Huolto’-alue on vain huoltoteknikon käytettävissä.
Työskentely USB-liitännällä
Joillekin 'Settings'-alueille tarvitaan höyryuunin USB-liitäntä. Se sijaitsee easyTouch-ohjauspaneelissa.
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11.2 Sivu Settings
Asetusten näyttö
Nykyinen kellonaika

Yleistä
Yleiset laiteasetukset kypsennykselle ja puh‐
distukselle
Kielet
Kielen asetus käyttöliittymälle
Keittokirja
Keittokirjan valinta
Huolto
Tuki huoltotöissä ja vianetsinnässä
Lokikirja
Luettelo, jossa on ohjauksen tallennetut toi‐
menpiteet ja virheilmoitukset
Pvm/aika
Päiväyksen ja kellonajan asetus
Ääni
Merkkiäänien äänen ja äänenvoimakkuuden
asetus
Salasana
Salasanan määrittäminen Press&Go-toiminnol‐
le
Tuonti/vienti
Laitteen tietojen tuonti tai vienti siihen liitetyn
ulkoisen tallennusvälineen avulla
Videot
Pääsy käyttäjän videoihin
Varmistus/palautus
Laitteen tietojen varmistus tai palautus siihen
liitetyn ulkoisen tallennusvälineen avulla
Tiedonsiirto
Tiedonsiirron järjestäminen laitteeseen liitet‐
tyyn palvelimeen
Pääsivu
Edellinen
Ohje
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11.3 Kielen asetus
Kielen asetus
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Settings'.

2.

Valitse 'Settings'-sivulla toimintonappi 'Kielet'.

3.

Valitse 'Kielet'-sivulla haluttu kieli.

4.

Vahvista valinta.

Tulos: Kieliasetus tallennetaan.
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11.4 Päivämäärän ja kellonajan asetus
Päivämäärän ja kellonajan asetus
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Asetukset'.

2.

Valitse 'Asetukset'-sivulla toimintonappi 'Pvm/aika'.

3.

Valitse 'Pvm/aika'-sivulla haluttu päivämäärä.

4.

Valitse haluttu aikavyöhyke.

5.

Valitse nykyinen kellonaika.

6.

Syötä 'Aika'-sivulla nykyinen kellonaika.

7.

Vahvista syöttö.

Tulos: Päivämäärän ja kellonajan asetukset tallen‐
netaan.
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11.5 Merkkiäänien asetus
Merkkiäänien asetus
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Asetukset'.

2.

Valitse 'Asetukset'-sivulla toimintonappi 'Ääni'.

3.

Valitse 'Ääni'-sivulla haluamasi merkkiäänen alue.

4.

Valitse 'Merkkiäänen asetus'-sivulla tällä hetkellä
valittuna olevan merkkiäänen toimintonappi.

5.

Valitse 'Merkkiäänen valinta' -sivulla haluamasi
merkkiääni merkkiääniluettelosta (valinta = kehys‐
tetty vihreällä).

6.

Tai tuo haluttu merkkiääni USB-liitännän kautta.

7.

Vahvista valinta.

8.

Valitse 'Merkkiäänen asetus' -sivulla merkkiäänen
kesto ja säädä merkkiäänen äänenvoimakkuus.

9.

Vahvista syöttö.

Tulos: Merkkiääniasetukset tallennetaan.
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11.6 Salasanan asetus Press&Go-toiminnolle
Salasanan asetus Press&Go-toiminnolle
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Settings'.

2.

Valitse 'Settings'-sivulla toimintonappi 'Salasana'.

3.

Syötä 'Salasana’-sivulla 4-paikkainen salasana nu‐
meronäppäimillä.

4.

Vahvista syöttö.

Tulos: Salasana tallennetaan.
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11.7 Vaihda Press&Go-toiminnosta Press&Go+-toimintoon
Vaihda Press&Go-toiminnosta Press&Go+-toimintoon
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Asetukset'.

2.

Valitse 'Asetukset'-sivulla toimintonappi 'Yleistä'.

3.

Valitse 'Yleistä'-sivulla toimintonappi 'Kypsennysti‐
la'.

4.

Valitse 'Kypsennystila'-sivulla toimintonappi
'Press&Go - Press&Go+'.

5.

Vahvista muutos.

Tulos: Asetus tallennetaan.
Seuraavat vaiheet:
Asetusten tekeminen Press&Go-toiminnolle, menettelytapa katso Sivu 81

■
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11.8 Puhdistusta koskevien asetusten tekeminen
Yleisten asetusten tekeminen
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Asetukset'.

2.

Valitse 'Asetukset'-sivulla toimintonappi 'Yleistä'.

3.

Valitse 'Yleistä'-sivulla toimintonappi 'Puhdistus'.

4.

Tarkista tai muuta tarvittaessa 'Puhdistus'-sivulla
täysautomaattisen puhdistuksen ConvoClean+ ny‐
kyinen asetus.

5.

Vahvista valinta.

Tulos: Asetus tallennetaan.
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11.9 Kypsennystilaa koskevien asetusten tekeminen
Yleisten asetusten tekeminen
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Asetukset'.

2.

Valitse 'Asetukset'-sivulla toimintonappi 'Yleistä'.

3.

Valitse 'Yleistä'-sivulla toimintonappi 'Kypsennysti‐
la'.

4.

Tarkista tai muuta tarvittaessa 'Kypsennystila'-si‐
vulla kypsennystilan nykyiset asetukset.

5.

Vahvista muutokset.

Tulos: Asetukset tallennetaan.
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11.10 Asetusten tekeminen Press&Go-toiminnolle
Yleisten asetusten tekeminen
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Asetukset'.

2.

Valitse 'Asetukset'-sivulla toimintonappi 'Yleistä'.

3.

Valitse 'Yleistä'-sivulla toimintonappi 'Press&Go'.

4.

Tarkista tai muuta tarvittaessa 'Press&Go'-sivulla
Press&Go-toiminnon nykyiset asetukset.

5.

Vahvista muutokset.

Tulos: Asetukset tallennetaan.
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11.11 Keittokirjan tuonti
Edellytykset
■

Keittokirjatiedot sisältävä USB-tikku on saatavilla.

Keittokirjan tuonti
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Asetukset'.

2.

Valitse 'Asetukset'-sivulla toimintonappi 'Tuonti/
vienti'.

3.

Työnnä USB-tikku paikalleen.

4.

Valitse 'Tuonti/vienti'-sivulla toimintonappi 'Tuonti
keittokirja'.

5.

Valitse 'Tuonti keittokirja’ -sivulla haluttu keittokirja
USB-tikulta.

6.

Vahvista valinta.

7.

Vahvista tuonti.

Tulos: Keittokirja on tuotu USB-tikulta.
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11.12 Keittokirjan valinta
Edellytykset
■

Keittokirja on tuotu.

Keittokirjan valinta
1.

Valitse esim. 'Pääsivulla' toimintonappi 'Settings'.

2.

Valitse 'Settings'-sivulla toimintonappi 'Keittokirja'.

3.

Valitse 'Keittokirja'-sivulla haluttu keittokirja.

4.

Vahvista valinta.

5.

Vahvista tallennus.

Tulos: Keittokirjan kypsennysprofiilit ovat nyt valit‐
tavissa 'Keittokirja'-sivulla.
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12 Käyttö vikatilanteessa
Tämän luvun tarkoitus
Tässä luvussa selitetään höyryuunin käyttöä easyTouch-ohjelmistossa vikatilanteessa.
Tässä esitellään 'Järjestelmävirhe'-sivu sekä sillä käytettävissä olevat toimintonapit ja niiden toiminnot.
Tarkempia tietoja on annettu On-Screen-ohjeessa.

12.1 Työskentely vikatilanteessa
Eteneminen virhetilanteessa
Jos höyryuunin käytön yhteydessä ilmenee järjestelmävirhe, näkyviin tulee 'Järjestelmävirhe’-sivu. Sa‐
manaikaisesti virhetilanne näkyy toimintonapilla 'Virhe' easyTouch-ohjelmiston jokaisen sivun alaosas‐
sa. Tämä toimintonappi on näkyvissä niin kauan kuin järjestelmävirhe on voimassa.
Tarkista, pystytkö korjaamaan tämän järjestelmävirheen itse tai ota virheen korjaamista varten yhteys
ilmoitettuun huollon puhelinnumeroon tai asiakaspalveluun. Itse korjattavissa olevat virheet ja vaaditta‐
vat toimenpiteet on selitetty käyttökäsikirjan jakson ’Vianpoisto’ luvun ’Huolto’ aiheissa ’Virhekoodit’ ja
’Hätäkäyttö’.
Höyryuuni on varustettu hätäkäyttöominaisuudella, jolloin voit jatkaa työskentelyä, vaikka vikaa ei voi‐
da nopeasti korjata. Viasta huolimatta laitetta voidaan käyttää rajoitetusti. Jos näytössä oleva järjestel‐
mävirhe sallii laitteen rajoitetun käytön, voit sulkea 'Järjestelmävirhe’-sivun ja jatkaa laitteen käyttöä.
Navigointi vikatilanteessa
Jokaisen sivun alaosassa olevalla toimintonapilla 'Virhe' pääset 'Järjestelmävirhe’-sivulle, jolla näet tä‐
mänhetkiset järjestelmävirheet:
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12.2 Järjestelmävirhe-sivu
Järjestelmävirhe
Nykyinen kellonaika

Luettelo järjestelmävirheistä ja virhekoodeista

Huollon puhelinnumero

Alas
Virheen vahvistus
Ylös
Edellinen
Asetukset
Vika
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Höyryuuni
Convotherm 4 easyTouch
Serial no.
Item no.
Order no.
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