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1 Γενικές ρυθμίσεις

1 Γενικές ρυθμίσεις
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο, σας παρέχονται πληροφορίες για τον χειρισμό αυτής της οδηγίας χρήσης.

1.1 Δομή της τεκμηρίωσης πελατών
Μέρη της τεκμηρίωσης για τον πελάτη
Η τεκμηρίωση του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα που παραδίδεται στον πελάτη αποτελείται από:
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
■
Εγχειρίδιο χρήσης
■
Οδηγία χρήσης easyTouch (αυτό το εγχειρίδιο, απόσπασμα από τη Βοήθεια On-Screen)
■
Στην Βοήθεια On-Screen που είναι ενσωματωμένη στο easyTouch (πλήρης οδηγία για τον χειρι‐
σμό του λογισμικού)

■

Θέματα του εγχειριδίου εγκατάστασης
Το εγχειρίδιο εγκατάστασης προορίζεται για εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό βλέπε 'Απαιτήσεις σχετι‐
κά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
■
Δομή και λειτουργία: περιγράφει τα σχετικά εξαρτήματα για την εγκατάσταση του φούρνου κυκλοφο‐
ρίας θερμού αέρα
■
Ασφάλεια: περιγράφει όλους τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τις ενέργειες
της εγκατάστασης.
■
Μεταφορά: περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μεταφορά του φούρνου κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα
■
Τοποθέτηση: παραθέτει και περιγράφει τις εκδόσεις τοποθέτησης του φούρνου κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα
■
Εγκατάσταση: περιγράφει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις παροχής
■
Θέση σε λειτουργία: περιγράφει την πρώτη θέση σε λειτουργία του φούρνου κυκλοφορίας θερμού
αέρα
■
Θέση εκτός λειτουργίας: περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες στο τέλος του κύκλου ζωής του φούρ‐
νου κυκλοφορίας θερμού αέρα
■
Τεχνικά δεδομένα, σχέδια σύνδεσης: περιέχουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες του
φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
■
Λίστες ελέγχου: περιέχει λίστες ελέγχου για την εγκατάσταση και την εγγύηση του φούρνου κυκλο‐
φορίας θερμού αέρα
Θέματα του εγχειριδίου χρήσης
Το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό βλέπε 'Απαιτή‐
σεις σχετικά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο χρήσης.
Περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
■
Δομή και λειτουργία: περιγράφει το χειρισμό των σχετικών εξαρτημάτων του φούρνου κυκλοφορίας
θερμού αέρα
■
Ασφάλεια: περιγράφει όλους τους κινδύνους και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά το χειρισμό
του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα
■
Μαγείρεμα: περιγράφει κανόνες, εργασίες, στάδια χειρισμού και χειρισμούς της συσκευής κατά το
μαγείρεμα
■
Καθαρισμός: παραθέτει και περιγράφει μεθόδους καθαρισμού, καθαριστικά, εργασίες, στάδια χειρι‐
σμού και χειρισμούς της συσκευής κατά τον καθαρισμό
■
Συντήρηση: περιέχει υποδείξεις εγγύησης, το σχέδιο συντήρησης, πληροφορίες σχετικά με διατα‐
ραχές, βλάβες και λειτουργία ανάγκης καθώς και εργασίες, στάδια χειρισμού και χειρισμούς της συ‐
σκευής κατά τη συντήρηση
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Θέματα της οδηγίας χρήσης και της βοήθειας On-Screen
Η οδηγία χρήσης και η βοήθεια On-Screen προορίζονται για καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ειδικό
προσωπικό βλέπε 'Απαιτήσεις σχετικά με το προσωπικό' στο εγχειρίδιο χρήσης. Στο easyTouch η οδη‐
γία χρήσης είναι ένα απόσπασμα από τη βοήθεια On-Screen.
Η οδηγία χρήσης και η βοήθεια On-Screen περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:
■
Δομή της επιφάνειας χειρισμού: εξηγεί την επιφάνεια χειρισμού του φούρνου κυκλοφορίας θερμού
αέρα
■
Χειρισμός του λογισμικού: περιέχει οδηγίες για την καταχώριση και την κλήση προφίλ μαγειρέματος,
για την κλήση προφίλ καθαρισμού, για την έναρξη διαδικασιών καθαρισμού. Περιγράφει τις ρυθμί‐
σεις των Settings και της εισαγωγής και εξαγωγής των δεδομένων
■
Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος: παραθέτει δοκιμασμένα προφίλ μαγειρέματος

Οδηγία χρήσης
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1.2 Πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε
Πληροφορίες ασφαλείας στην τεκμηρίωση πελατών
Οι πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με το φούρνο κυκλοφορίας θερμού αέρα περιλαμβάνονται μόνο
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης θα βρείτε πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες που περιγρά‐
φονται εκεί κατά τη μεταφορά, την τοποθέτηση, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη θέση
εκτός λειτουργίας.
Στο εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τις ενέργειες που περιγράφονται
εκεί κατά το μαγείρεμα, τον καθαρισμό και κατά τις εργασίες συντήρησης.
Η οδηγία χρήσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά στις πληροφορίες ασφαλείας πάντα σε
συνδυασμό με το εγχειρίδιο χρήσης ή με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Σχετικά με ενέργειες που προκύ‐
πτουν καθαρά από το χειρισμό του λογισμικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες ασφα‐
λείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Μέρη της τεκμηρίωσης πελατών που πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε
Το περιεχόμενο αυτής της οδηγίας χρήσης περιορίζεται αποκλειστικά στην περιγραφή της ενασχόλη‐
σης με την επιφάνεια χειρισμού. Οι οδηγίες τελειώνουν πάντα με την έναρξη μίας διαδικασίας, κατά την
οποία πρέπει να δοθεί προσοχή στις προειδοποιητικές υποδείξεις, όπως π.χ. μαγείρεμα ή καθαρισμός.
Η οδηγία για την εκτέλεση μίας τέτοιας διαδικασίας βρίσκεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχει‐
ρίδιο χρήσης.
Για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια, πρέπει όλα τα άτομα που χειρίζονται το φούρνο κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα εξής μέρη αυτής της τεκμηρίωσης πελάτη, πριν από την
έναρξη κάθε εργασίας:
■
ανάλογα με την προς εκτέλεση ενέργεια, το κεφάλαιο 'Για την ασφάλειά σας' στο εγχειρίδιο εγκατά‐
στασης και στο εγχειρίδιο χρήσης
■
τις ενότητες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο χρήσης που περιγράφουν την ενέργεια
που πρόκειται να εκτελεστεί
Σε περίπτωση μη τήρησης των πληροφοριών ασφαλείας στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στο εγχειρί‐
διο χρήσης, υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού ακόμα και θανάτου, καθώς και πρόκλησης υλικών ζη‐
μιών.

Οδηγία χρήσης
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1.3 Σχετικά με αυτήν την οδηγία χρήσης
Σκοπός
Αυτή η οδηγία χρήσης οφείλει να δίνει σε όλα τα άτομα που χειρίζονται το φούρνο κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα μία γενική άποψη σχετικά με το λογισμικό easyTouch και το χειρισμό του και να καθιστά δυ‐
νατή την εκτέλεση βασικών εργασιών με το λογισμικό.
Η πλήρης οδηγία για το χειρισμό με το easyTouch περιλαμβάνεται στη Βοήθεια On-Screen.
Ομάδες-στόχος
Όνομα ομάδας-στόχου
Μάγειρας

Δραστηριότητες
Εκτελεί ουσιαστικά οργανωτικές δραστηριότητες, όπως π.χ.
την εισαγωγή δεδομένων προφίλ μαγειρέματος
■ Επιμέλεια των υπαρχόντων προφίλ μαγειρέματος στο Βιβλίο μαγειρικής
■ Ανάπτυξη νέων προφίλ μαγειρέματος
■ Εκτέλεση ρυθμίσεων στη συσκευή
Εκτός αυτών εκτελεί ενδεχομένως όλες τις δραστηριότητες του χειριστή.
Εκτελεί τον ακριβή χειρισμό, όπως π.χ.
■ Επιλογή ενός προφίλ μαγειρέματος
■ Έναρξη ενός προφίλ μαγειρέματος
■ Επιλογή ενός προφίλ καθαρισμού
■

Χειριστής

Δομή της οδηγίας χρήσης
Κεφάλαιο/ενότητα

Σκοπός

Ομάδα-στό‐
χος

Γενικές ρυθμίσεις

Εξηγεί το χειρισμό αυτής της οδηγία χρήσης

Μάγειρας
Χειριστής
Μάγειρας
Χειριστής

easyTouch σε γενική
άποψη

■
■

Χειρισμός της Βοήθειας
On-Screen
Η καταχώριση των προ‐
φίλ μαγειρέματος - Σελί‐
δα Μαγείρεμα
Η καταχώριση ειδικών
διαδικασιών μαγειρέμα‐
τος - Βλέπε Μαγείρεμα
Η καταχώριση των προ‐
φίλ μαγειρέματος - Σελί‐
δα Ζέσταμα
Μαγείρεμα με
easyTouch

Περιλαμβάνει μία περιγραφή της επιφάνειας χειρισμού σε
γενική άποψη
Εξηγεί το χειρισμό του λογισμικού

Εξηγεί το χειρισμό της Βοήθειας On-Screen
■
■

Περιγράφει τις σημαντικότερες σελίδες της επιφάνειας χει‐
ρισμού για την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
Περιλαμβάνει οδηγίες για την καταχώριση προφίλ μαγειρέ‐
ματος.

Περιλαμβάνει οδηγίες για την καταχώριση προφίλ μαγειρέ‐
ματος για ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος.
■
■

■
■

Μάγειρας
Χειριστής
Μάγειρας
Χειριστής
Μάγειρας
Χειριστής

Περιγράφει τις σημαντικότερες σελίδες της επιφάνειας χει‐ Μάγειρας
ρισμού για την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
Χειριστής
Περιλαμβάνει οδηγίες για την καταχώριση προφίλ μαγειρέ‐
ματος.
Περιλαμβάνει μία περιγραφή των εργασιών μαγειρέματος
του λογισμικού
Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό της επιφάνειας χειρι‐
σμού κατά το μαγείρεμα.

Μάγειρας
Χειριστής

Εργασία με το βιβλίο μα‐ Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό του βιβλίου μαγειρικής. Μάγειρας
γειρικής
Χειριστής
Εργασίες με Press&Go / Περιλαμβάνει μία περιγραφή των Press&Go και Press&Go+ Μάγειρας
Press&Go+
Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό του φούρνου κυκλοφο‐ Χειριστής
ρίας θερμού αέρα με Press&Go.
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Κεφάλαιο/ενότητα
Καθαρισμός με
easyTouch

Σκοπός
■
■

Ομάδα-στό‐
χος

Περιλαμβάνει μία περιγραφή των εργασιών καθαρισμού
του λογισμικού
Περιλαμβάνει οδηγίες για το χειρισμό της επιφάνειας χειρι‐
σμού κατά τον καθαρισμό.

Χειριστής

Εκτέλεση ρυθμίσεων στο Περιλαμβάνει οδηγίες για διάφορες ρυθμίσεις
easyTouch

Μάγειρας

Χειρισμός σε περίπτωση Εξηγεί το χειρισμό σε περίπτωση βλάβης
βλάβης

Μάγειρας
Χειριστής

Τρόπος γραφής δεκαδικών αριθμών
Χρησιμοποιείται πάντα μία δεκαδική τελεία για λόγους διεθνούς ομοιογένειας.
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2 easyTouch σε γενική άποψη
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
easyTouch είναι το σχέδιο χειρισμού του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα.
Σε αυτή την οδηγία χρήσης σας παρουσιάζουμε μία γενική άποψη των σημαντικότερων λειτουργιών
της επιφάνειας χειρισμού easyTouch.
Σας εξηγούμε τις σημαντικότερες σελίδες καταχώρισης και τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λει‐
τουργίες τους.
Σας εξηγούμε το χειρισμό της επιφάνειας χειρισμού easyTouch βάσει απλών οδηγιών για την καταχώ‐
ριση των σημαντικότερων λειτουργιών και ότι σχετίζεται με αυτές.
Μία πλήρης περιγραφή της επιφάνειας χειρισμού easyTouch θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

2.1 Η βασική σελίδα του easyTouch
Εισαγωγή
Μετά την ενεργοποίηση του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα στο πλαίσιο χειρισμού
easyTouch, η συσκευή εκτελεί μία αυτοδιάγνωση.
Η βασική σελίδα
Όταν το λογισμικό είναι έτοιμο για λειτουργία, εμφανίζεται η βασική σελίδα της επιφάνειας χειρισμού
easyTouch.
Εμφάνιση τρέχουσας σελίδας
Τρέχουσα ώρα
Μαγείρεμα
Κλήση της σελίδας 'Μαγείρεμα'
Χειροκίνητη καταχώριση των προφίλ μα‐
γειρέματος
Press&Go
Κλήση της σελίδας 'Press&Go'
Αυτόματο μαγείρεμα μέσω ταχείας επιλο‐
γής
Press&Go+ (με δυνατότητα αλλαγής)
Κλήση της σελίδας 'Press&Go+'
Προτιμήσεις του βιβλίου μαγειρικής
Βιβλίο μαγειρικής
Κλήση της σελίδας 'Βιβλίο μαγειρικής'
Διαχείριση των προφίλ μαγειρέματος
Ζέσταμα
Κλήση της σελίδας 'Ζέσταμα'
Χειροκίνητη καταχώριση των προφίλ μα‐
γειρέματος
Ρυθμίσεις
Κλήση της σελίδας 'Ρυθμίσεις'
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής
Βοήθεια
Πρόσβαση στη Βοήθεια On-Screen
Καθαρισμός
Κλήση της σελίδας 'Καθαρισμός'
Επιλογή προφίλ καθαρισμού για τον κα‐
θαρισμό του θαλάμου μαγειρέματος
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2.2 Οι λειτουργίες του easyTouch σε γενική άποψη
Τρόποι λειτουργίας και διαδικασίες μαγειρέματος
Στο easyTouch μπορείτε μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' να εργαστείτε με τους εξής τρόπους λειτουρ‐
γίας:
■
Ατμός
■
Ατμός πολλαπλών χρήσεων
■
Καυτός αέρας
■
Smoker (διαθέσιμο μόνο στις συσκευές με την επιλογή ConvoSmoke)
Σε συνδυασμό με τις λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+ πρόσθετες λειτουργίες) και Πρόσθετες λειτουρ‐
γίες μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες διαδικασίες μαγειρέματος:
■
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Μαγείρεμα LT)
■
Μαγείρεμα Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Press&Go / Press&Go+
Με το 'Press&Go' μπορεί να γίνει μαγείρεμα με προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος μέσω πλήκτρων
ταχείας επιλογής. Το μαγείρεμα είναι έτσι πολύ απλό, η ποιότητα παραμένει η ίδια. Αυτό εξυπηρετεί τη
βέλτιστη δυνατή ασφάλεια της διαδικασίας.
Με το 'Press&Go+' διατίθενται για ταχεία επιλογή οι επιλεγμένες προτιμήσεις του βιβλίου μαγειρικής.
Μπορεί να γίνει αλλαγή μεταξύ 'Press&Go' και 'Press&Go+'.
Το βιβλίο μαγειρικής
Με το easyTouch μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας γρήγορα τα δικά σας προφίλ μαγειρέματος και μέσω
της σελίδας 'Βιβλίο μαγειρικής' να διαχειριστείτε έως και 399 προφίλ μαγειρέματος.
Εκτός αυτών, στο 'Βιβλίο μαγειρικής' θα βρείτε ήδη προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος.
Τα βιβλία μαγειρικής μπορείτε να τα εισάγετε και να τα εξάγετε μέσω της σύνδεσης USB.
Λειτουργία ζεστάματος
Στο easyTouch μπορείτε μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' να εργαστείτε με τις εξής λειτουργίες ζεστάματος:
■
Ζέσταμα à la Carte
■
Ζέσταμα σε βαθμίδες
■
Ζέσταμα πιάτων
Οι ρυθμίσεις
Μέσω της σελίδας 'Ρυθμίσεις' μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις συσκευής του φούρνου κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα.
Καθαρισμός
Στο easyTouch σας είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας 'Καθαρισμός' διάφορα προφίλ καθαρισμού για
τον καθαρισμό του θαλάμου μαγειρέματος:
■
Προφίλ καθαρισμού Πλύση με νερό
■
Προφίλ καθαρισμού Πλύση με απορρυπαντικό ConvoCare
■
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός ConvoClean+: Ρυθμιζόμενα προφίλ καθαρισμού για διάφορες βαθ‐
μίδες λερώματος και χρόνους καθαρισμού, δυνατότητα επιλογής με Απολύμανση με ατμό και Στέ‐
γνωμα
■
Προφίλ καθαρισμού Ημιαυτόματος καθαρισμός
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Η Βοήθεια On-Screen
Μία πλήρη περιγραφή της επιφάνειας χειρισμού easyTouch θα βρείτε στη βοήθεια On-Screen. Τη
βοήθεια On-Screen μπορείτε να την καλέσετε στην αρχική σελίδα και σε όλες τις επόμενες σελίδες.
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2.3 Ο χειρισμός του easyTouch
Πλοήγηση στο easyTouch
Όλες οι λειτουργίες του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα είναι διαθέσιμες μέσω των διαφόρων σελί‐
δων της επιφάνειας χειρισμού easyTouch. Σε αυτές τις σελίδες προσφέρονται όλες οι διαθέσιμες λει‐
τουργίες ως κουμπιά.
Μέσω της 'Βασικής σελίδας' έχετε πρόσβαση επιλέγοντας το επιθυμητό κουμπί σε όλες τις επόμενες
σελίδες της επιφάνειας χειρισμού easyTouch, π.χ. στη σελίδα 'Μαγείρεμα':

Οι σελίδες καταχώρισης του easyTouch
Μέσω των κουμπιών της αντίστοιχης σελίδας καταχώρισης επιλέγονται οι επιθυμητές λειτουργίες:
Κεφαλίδα του easyTouch:
Ένδειξη της τρέχουσας σελίδας, της τρέχουσας
ώρας, ενδεχ. ένδειξη του ονόματος του προφίλ
μαγειρέματος
Βασική περιοχή με κουμπιά για την εισαγωγή
δεδομένων:
■ Κουμπί σκούρο γκρι = λειτουργία διαθέσιμη ή
επιλεγμένη
■ Κουμπί ανοιχτό γκρι = λειτουργία μη διαθέσι‐
μη ή μη επιλεγμένη

1

2

Υποσέλιδο του easyTouch:
Κουμπιά για περαιτέρω σελίδες και για την
πλοήγηση στο easyTouch

3
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3 Χειρισμός της Βοήθειας On-Screen
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Ο χειρισμός του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα με την επιφάνεια χειρισμού easyTouch περιγρά‐
φεται πλήρως στη βοήθεια On-Screen, η οποία μπορεί να εμφανιστεί επάνω στην επιφάνεια χειρισμού.
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς θα εμφανίσετε τη βοήθεια On-Screen και πώς θα πλοηγηθείτε μέσα
σε αυτήν.

3.1 Η αρχική σελίδα της βοήθειας On-Screen
Λειτουργίες της αρχικής σελίδας
Η αρχική σελίδα της Βοήθειας On-Screen είναι το κεντρικό σημείο εκκίνησης της πλοήγησης μέσα στη
Βοήθεια On-Screen.
Περιεχόμενα της Βοήθειας On-Screen:
Πλοήγηση στα θέματα μέσω των κουμπιών
Λωρίδα πλοήγησης ως κεφαλίδα κάθε σελίδας
της Βοήθειας On-Screen
Κουμπί για τη σύντομη περιγραφή του χειρι‐
σμού της Βοήθειας On-Screen

1
2
3

Οδηγία χρήσης

14

3 Χειρισμός της Βοήθειας On-Screen

3.2 Πρόσβαση στη Βοήθεια On-Screen
Στην αρχική σελίδα
Απευθείας στην αρχική σελίδα της Βοήθειας On-Screen έρχεστε από τη Βασική σελίδα της επιφάνειας
χειρισμού easyTouch επιλέγοντας το ερωτηματικό στην υποσημείωση:

Σχετικά με την περιγραφή της τρέχουσας σελίδας
Σχετικά με την περιγραφή της τρέχουσας σελίδας, έρχεστε απευθείας από τη Βασική σελίδα της επιφά‐
νειας χειρισμού easyTouch επιλέγοντας το ερωτηματικό στην υποσημείωση:
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3.3 Οι δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες της Βοήθειας On-Screen
Η λωρίδα πλοήγησης
1

Για την Αρχική σελίδα της Βοήθειας On-Screen

2

Για τη γενική άποψη των φιλμ χειριστή

3

Ιστορικό πίσω:
Για τη σελίδα που είδατε πριν από την τρέχου‐
σα σελίδα
Σελίδα πίσω:
Μία σελίδα πίσω στη Βοήθεια On-Screen
Σελίδα εμπρός:
Μία σελίδα εμπρός στη Βοήθεια On-Screen
Ιστορικό εμπρός:
Ξανά στη σελίδα από την οποία ήρθατε με το
κουμπί 'Ιστορικό πίσω'

4
5
6

Πλοήγηση στην αρχή της σελίδας
7

Προς τα πάνω στην αρχή της τρέχουσας σελί‐
δας

8

Πλοήγηση στα θέματα μέσω των κουμπιών

9
10

Για το υποπεριεχόμενο 'Η δομή της επιφάνειας
χειρισμού easyTouch'
Για την περιγραφή της ακόλουθης σελίδας

11

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα

12

Για την οδηγία σχετικά με αυτό το θέμα

Υποπεριεχόμενα

Κουμπιά στην περιοχή κειμένου
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Πλοήγηση σε περιγραφές σελίδων διαδικασίας
Για την περιγραφή της ακόλουθης σελίδας δια‐
δικασίας

13
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4 Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Μαγείρεμα
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη των τρόπων λειτουργίας του φούρνου σας κυκλο‐
φορίας θερμού αέρα, των διαθέσιμων λειτουργιών μαγειρέματος (ACS+ Πρόσθετες λειτουργίες) και των
πρόσθετων λειτουργιών και σας παρουσιάζουμε τις ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος και περιγράφουμε
τον τρόπο λειτουργίας.
Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Μαγείρεμα' και τη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' και σας εξηγούμε τα
σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λειτουργίες τους, ακόμα σας δείχνουμε την καταχώριση Προφίλ μα‐
γειρέματος μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ως οδηγία βήμα-βήμα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

4.1 Εργασία με τη σελίδα 'Μαγείρεμα'
Οι τρόποι λειτουργίας
Μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' μπορείτε να καταχωρίσετε τα προφίλ μαγειρέματός σας με τους εξής
τρόπους λειτουργίας:
■
Ατμός
■
Ατμός πολλαπλών χρήσεων
■
Καυτός αέρας
■
Smoker (διαθέσιμο μόνο στις συσκευές με την επιλογή ConvoSmoke)
Μετά την επιλογή απλών παραμέτρων μαγειρέματος, όπως π.χ. θερμοκρασία και χρόνος μαγειρέμα‐
τος, μπορείτε αυτά τα προφίλ μαγειρέματος να αποθηκεύσετε με δυνατότητα κλήση στο 'Βιβλίο μαγειρι‐
κής' και στο 'Press&Go'.
Πιθανές διαδικασίες μαγειρέματος
Οι τρόποι λειτουργίας ενδείκνυνται για τις εξής μεθόδους μαγειρέματος:
Ατμός
■
■
■
■
■

Μαγείρεμα
Παροχή ατμού
Ζεμάτισμα
Ποσέ (ψήσιμο σε νε‐
ρό)
Κονσερβοποίηση

Ατμός πολλαπλών χρή‐ Καυτός αέρας
σεων
■
■
■

Ψήσιμο
Φούρνισμα
Αργό βράσιμο

■
■
■
■
■

Ψήσιμο
Φούρνισμα
Ωγκρατέν
Γκριλ
Καψάλισμα

Smoker
■

Κάπνισμα

Περιοχή θερμοκρασίας
Με τους τρόπους λειτουργίας μαγειρεύετε στις εξής περιοχές θερμοκρασίας:
Ατμός

Ατμός πολλαπλών χρή‐ Καυτός αέρας
σεων

Smoker

30°C έως 130°C

30°C έως 250°C

-

30°C έως 250°C

Κατά τη μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 20 °C έως
99 °C.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες λειτουργίες μαγειρέματος
(ACS+ Πρόσθετες λειτουργίες):
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Ατμός
■

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Ατμός πολλαπλών χρή‐ Καυτός αέρας
σεων
■
■

Ταχύτητα ανεμιστήρα
HumidityPro

■
■

Ταχύτητα ανεμιστήρα
Crisp&Tasty

Smoker
-

Διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε μέσω της σελίδας 'Πρόσθετες λειτουργίες' να επιλέξετε τις
κατάλληλες πρόσθετες λειτουργίες για τα προφίλ σας μαγειρέματος:
Ατμός
■
■
■
■

Προστασία προγράμ‐
ματος
Μειωμένη απόδοση
Προεπιλογή χρόνου
εκκίνησης
Βήμα αναφοράς

Ατμός πολλαπλών χρή‐ Καυτός αέρας
σεων
■
■
■
■
■

Προστασία προγράμ‐
ματος
Μειωμένη απόδοση
Προεπιλογή χρόνου
εκκίνησης
Βήμα αναφοράς
Διαχωρισμός λίπους

■
■
■
■
■
■
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Προστασία προγράμ‐
ματος
Μειωμένη απόδοση
Προεπιλογή χρόνου
εκκίνησης
BakePro
Βήμα αναφοράς
Διαχωρισμός λίπους

Smoker
■
■
■

Προστασία προγράμ‐
ματος
Προεπιλογή χρόνου
εκκίνησης
Βήμα αναφοράς
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4.2 Η σελίδα Μαγείρεμα
Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα
Τρέχουσα ώρα

Λειτουργία Ατμός επιλεγμένη
Λειτουργία Ατμός πολλαπλών χρήσεων
Λειτουργία Καυτός αέρας

Καταχώριση θερμοκρασίας μαγειρέματος
Ένδειξη της καταχωρισμένης θερμοκρασίας μα‐
γειρέματος
Επιλογή τιμής θερμοκρασίας: τρέχουσα θερμο‐
κρασία θαλάμου μαγειρέματος
Καταχώριση χρόνου μαγειρέματος
Καταχώριση εσωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη χρόνου μαγειρέματος ή εσωτερικής
θερμοκρασίας

AUTO

Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες
Ρυθμίζει την ταχύτητα ροής στο θάλαμο μαγει‐
ρέματος
HumidityPro, 5 βαθμίδες ή αυτόματη ρύθμιση
Ρυθμίζει την υγρασία αέρα μέσα στο θάλαμο
μαγειρέματος
Crisp&Tasty, 5 βαθμίδες ή αυτόματη ρύθμιση
Αφυγραίνει το θάλαμο μαγειρέματος
Αυτόματη ρύθμιση
για 'HumidityPro'
Επιλογή Πρόσθετες λειτουργίες
Ένδειξη μίας επιλεγμένης διαδικασίας μαγειρέ‐
ματος
Ένδειξη των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουρ‐
γιών
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Χειροκίνητη προσθήκη ατμού
Παρέχει υγρασία μέσα στο θάλαμο μαγειρέμα‐
τος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Επιλέξι‐
μο μόνο κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγει‐
ρέματος.
Έναρξη
Ξεκινάει τη διεργασία μαγειρέματος
Έναρξη με Προθέρμανση
Θερμαίνει το θάλαμο μαγειρέματος με κλειστή
την πόρτα συσκευής
Έναρξη με Cool down
Κρυώνει το θάλαμο μαγειρέματος όταν είναι
ανοιχτή η πόρτα της συσκευής και η πτερωτή
του ανεμιστήρα λειτουργεί
Στοπ
Σταματάει τη διεργασία μαγειρέματος
TrayTimer
Χρονοδιακόπτης, ο οποίος ρυθμίζεται για με‐
μονωμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ελεύθερα επίπεδα κατά τη
διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος.
Διαγραφή βήματος μαγειρέματος
Βήμα μαγειρέματος πίσω
Άποψη των βημάτων μαγειρέματος
Προσθήκη βήματος μαγειρέματος/εμπρός
Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο
μαγειρικής
Βασική σελίδα
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βοήθεια
Βιβλίο μαγειρικής
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4.3 Σελίδα πρόσθετων λειτουργιών
Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα
Τρέχουσα ώρα

Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
(Μαγείρεμα LT)
Διαδικασία μαγειρέματος κατά την οποία μαγει‐
ρεύονται φαγητά σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε
3 βαθμίδες μαγειρέματος
Μαγείρεμα Delta-T
Διαδικασία μαγειρέματος, κατά την οποία η
θερμοκρασία του θαλάμου μαγειρέματος ανε‐
βαίνει ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία,
σε 3 βαθμίδες μαγειρέματος
ecoCooking, επιλεγμένο
Διαδικασία μαγειρέματος, κατά την οποία συγ‐
χρονίζεται η θερμαντική απόδοση στη φάση
έτοιμου μαγειρέματος για μείωση της ανάγκης
για ενέργεια
Cook&Hold
Διαδικασία μαγειρέματος, αποτελούμενη από
μία φάση μαγειρέματος και από μία φάση, κατά
την οποία διατηρείται μία συγκεκριμένη θερμο‐
κρασία, σε 3 βαθμίδες μαγειρέματος
Μειωμένη απόδοση
Λειτουργία, η οποία μειώνει τη θερμαντική από‐
δοση για να αποφευχθούν κορυφώσεις κατα‐
πόνησης κατά τη διεργασία μαγειρέματος
Προστασία προγράμματος, επιλεγμένη
Λειτουργία, η οποία εμποδίζει τη διακοπή διερ‐
γασιών μαγειρέματος μέσω ενός συνδεδεμένου
συστήματος βελτιστοποίησης ενέργειας
Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης
Λειτουργία, η οποία καθορίζει το χρόνο έναρ‐
ξης μίας διεργασίας μαγειρέματος σε μεταγενέ‐
στερο χρόνο
BakePro
Λειτουργία ψησίματος με ψεκασμό ατμού και
αυτόματα ρυθμιζόμενο χρόνο διακοπής λει‐
τουργίας του ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες
Βήμα αναφοράς
Λειτουργία, η οποία εμφανίζει μηνύματα κατά
τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος
Διαχωρισμός λίπους
Λειτουργία, η οποία εκτελεί διαχωρισμό λίπους
κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος
Επιβεβαίωση καταχώρισης

Πίσω
Βοήθεια
Οδηγία χρήσης
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4.4 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με χρόνο μαγειρέματος
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Μαγείρεμα'

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.

3.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

4.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυ‐
μητή θερμοκρασία μαγειρέματος.

5.

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'.

6.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό
χρόνο μαγειρέματος.

7.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανε‐
μιστήρα'.

8.

Επιλέξτε ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας την επι‐
θυμητή βαθμίδα από 'Crisp&Tasty' ή 'HumidityPro'.

9.

Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'.

10.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επι‐
θυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία
προγράμματος'.

11.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Προ‐
σθήκη βήματος μαγειρέματος', εάν θέλετε να κατα‐
χωρίσετε άλλο ένα βήμα μαγειρέματος.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■

Οδηγία χρήσης
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4.5 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με εσωτερική θερμοκρασία
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Μαγείρεμα'

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.

3.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

4.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυ‐
μητή θερμοκρασία μαγειρέματος.

5.

Επιλέξτε το κουμπί 'Εσωτερική θερμοκρασία'.

6.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυ‐
μητή εσωτερική θερμοκρασία.

7.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανε‐
μιστήρα'.

8.

Επιλέξτε ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας την επι‐
θυμητή βαθμίδα από 'Crisp&Tasty' ή 'HumidityPro'.

9.

Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'.

10.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επι‐
θυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία
προγράμματος'.

11.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Προ‐
σθήκη βήματος μαγειρέματος', εάν θέλετε να κατα‐
χωρίσετε άλλο ένα βήμα μαγειρέματος.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■

Οδηγία χρήσης
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4.6 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με προεπιλογή χρόνου εκκίνησης
Πεδίο εφαρμογής
Η πρόσθετη λειτουργία 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης', καθορίζει το χρόνο έναρξης μίας διεργασίας
μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.
Κατά την καταχώριση του χρόνου εκκίνησης, η συσκευή υπολογίζει αυτόματα το τέλος του μαγειρέμα‐
τος ανάλογα με τη διάρκεια του προφίλ μαγειρέματος. Κατά την καταχώριση του χρόνου τερματισμού, η
συσκευή υπολογίζει αυτόματα την αρχή του μαγειρέματος.
Η 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης' προστίθεται σε ένα προφίλ μαγειρέματος, μετά την καταχώριση του
χρόνου εκκίνησης ή τερματισμού, ως πρώτο ''Βήμα μαγειρέματος''.
Μετά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης', η διεργασία
μαγειρέματος ξεκινάει μόνο στην καθορισμένη ώρα.
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός'.

2.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' όλα τα δεδο‐
μένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέματος,
π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την
πρόσθετη λειτουργία 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνη‐
σης'.

4.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνη‐
σης' το χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού του προφίλ
μαγειρέματος.

6.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό
χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού.

7.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνη‐
σης' το κουμπί 'Έναρξη' και προσέξτε τις εντολές
του λογισμικού.

Αποτέλεσμα: Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Η
διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως μετά το τέ‐
λος της αντίστροφης μέτρησης.
Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μα‐
γείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης
■

Οδηγία χρήσης
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4.7 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με BakePro
Πεδίο εφαρμογής
Η πρόσθετη λειτουργία 'BakePro' είναι μία ειδική λειτουργία ψησίματος με ψεκασμό ατμού.
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τον τρόπο λειτουρ‐
γίας 'Καυτός αέρας'.

2.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά
δεδομένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέμα‐
τος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την
πρόσθετη λειτουργία 'BakePro'.

4

Επιλέξτε μία από τις πέντε βαθμίδες μαγειρέματος,
π.χ. '3'.

5.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■

Οδηγία χρήσης
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4.8 Καταχωρίστε το προφίλ μαγειρέματος με βήμα αναφοράς
Πεδίο εφαρμογής
Η πρόσθετη λειτουργία 'Βήμα αναφοράς' είναι μία λειτουργία, η οποία εμφανίζει στον χειριστή κατά τη
διεργασία του μαγειρέματος μία εντολή για μία ειδική ενέργεια.
Κατά την καταχώριση μίας αναφοράς δίδεται το περιεχόμενο κειμένου και επιλέγεται ο χρόνος εμφάνι‐
σης του μηνύματος.
Το 'Βήμα αναφοράς' προστίθεται ως ''Βήμα μαγειρέματος'' σε ένα προφίλ μαγειρέματος.
Μετά την έναρξη στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς', η διεργασία μαγειρέματος και το βήμα μαγειρέματος 'Βή‐
μα μαγειρέματος' ξεκινάνε μόνο στην καθορισμένη ώρα.
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός'.

2.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' όλα τα δεδο‐
μένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέματος,
π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την
πρόσθετη λειτουργία 'Βήμα αναφοράς'.

4.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς' το κενό πεδίο
καταχώρισης.

6.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Καταχώριση αναφοράς' το
επιθυμητό κείμενο αναφοράς.

7.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς' τον χρόνο
εμφάνισης της αναφοράς.

8.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό
χρόνο εμφάνισης.

9.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βήμα αναφοράς' το κουμπί
'Έναρξη' και προσέξτε την εντολή του λογισμικού.

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει. Η
αναφορά εμφανίζεται στον καθορισμένο χρόνο.

Οδηγία χρήσης
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Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μα‐
γείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης
■

Οδηγία χρήσης
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4.9 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με διαχωρισμό λίπους
Πεδίο εφαρμογής
Η πρόσθετη λειτουργία 'Διαχωρισμός λίπους' εκτελεί κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος
έναν αυτόματο διαχωρισμό λίπους.
Η πρόσθετη λειτουργία 'Διαχωρισμός λίπους' είναι διαθέσιμη μόνο με την επιλογή ConvoGrill. Γι αυτό
πρέπει η συσκευή να είναι ειδικά προετοιμασμένη.
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.

2.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά
δεδομένα μαγειρέματος για το προφίλ μαγειρέμα‐
τος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' την
πρόσθετη λειτουργία 'Διαχωρισμός λίπους'.

4.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■

Οδηγία χρήσης
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4.10 Η σελίδα Μαγείρεμα - Smoker
Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα
Τρέχουσα ώρα

Λειτουργία Ατμός
Λειτουργία Ατμός πολλαπλών χρήσεων
Λειτουργία Καυτός αέρας
Λειτουργία Smoker επιλεγμένη
Κάπνισμα τροφίμων, προαιρετικά
Καταχώριση χρόνου καπνίσματος
Ένδειξη χρόνου καπνίσματος

Επιλογή Πρόσθετες λειτουργίες
Ένδειξη των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουρ‐
γιών
Έναρξη
Ξεκινάει τη διεργασία μαγειρέματος
TrayTimer
Χρονοδιακόπτης, ο οποίος ρυθμίζεται για μεμο‐
νωμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ελεύθερα επίπεδα κατά τη
διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος.
Διαγραφή βήματος μαγειρέματος
Βήμα μαγειρέματος πίσω
Άποψη των βημάτων μαγειρέματος
Προσθήκη βήματος μαγειρέματος/εμπρός
Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο
μαγειρικής
Βασική σελίδα
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βοήθεια
Βιβλίο μαγειρικής

Οδηγία χρήσης
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4.11 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος με Smoker
Πεδίο εφαρμογής
Οι λειτουργίες 'Smoker' είναι κατάλληλες για το κάπνισμα τροφίμων.
Οι λειτουργίες 'Smoker' είναι διαθέσιμες μόνο με την επιλογή ConvoSmoke. Γι αυτό πρέπει η συσκευή
να είναι ειδικά προετοιμασμένη.
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Μαγείρεμα'

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τη λειτουργία
'Smoker'.

3

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'.

4.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό
χρόνο καπνίσματος.

5.

Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'.

6.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επι‐
θυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία
προγράμματος'.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■

Οδηγία χρήσης
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4.12 Αποθήκευση καταχωρισμένου προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο
μαγειρικής
Προϋποθέσεις
■
■

Βρίσκεστε στη σελίδα Σελίδα 'Μαγείρεμα' ή στη σελίδα 'Ζέσταμα'.
Καταχωρίσατε ένα προφίλ μαγειρέματος.

Αποθήκευση καταχωρισμένου προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' ή στη σελίδα 'Ζέ‐
σταμα' το κουμπί 'Αποθήκευση ως προφίλ μαγειρέ‐
ματος'.

2.

Στη σελίδα 'Πληκτρολόγιο' καταχωρίστε το όνομα
του προφίλ μαγειρέματος.

3.

Επιβεβαιώστε την καταχώριση.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλογή εικονοσχεδίου' το ει‐
κονοσχέδιο.

5.

Εάν δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο εικονοσχέδιο,
επιλέξτε το κουμπί 'USB' για να εισαγάγετε το εικο‐
νοσχέδιο μέσω της σύνδεσης USB του πλαισίου
χειρισμού easyTouch.
Επιβεβαιώστε την επιλογή.

6.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύτη‐
κε τώρα στο 'Βιβλίο μαγειρικής'.

Οδηγία χρήσης
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4.13 Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος
Διάφορα προφίλ μαγειρέματος
Προϊόν

ACS+

Μπαγκέτες, βαθείας κατάψυξης

170°C

Ψητή πατάτα

180°C

Κρέμα καραμελέ / ρουαγιάλ

80°C

Φις στικς

210°C

Προϊόντα ζύμης, προϊόντα αρτοποιίας

35°C

Στήθος κοτόπουλου, ψητό

235°C

Καρότα, φρέσκα

100°C

Χοιρινό σνίτσελ, πανέ

200°C

15 λε‐
πτά
35 λε‐
πτά
12 λε‐
πτά
3 λε‐
πτά
8 λε‐
πτά
9 λε‐
πτά

-

1

93°C

-

-

-

-

5

-

1

72°C

-

-

-

-

3

Προφίλ μαγειρέματος ConvoSmoke
Προϊόν

Βήμα

Smoker

Φιλέτο σολωμού

1

ναι

2

-

1

ναι

2

-

1

ναι

2

-

180 °C

3

-

170 °C

Αλάτι από βότανα

Πόδια κοτόπουλου

Οδηγία χρήσης

ACS+
-

120 °C

-

60 °C

-
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-

15 λε‐
πτά
75 λε‐
πτά
20 λε‐
πτά
75 λε‐
πτά
3 λε‐
πτά
20 λε‐
πτά

-

-

50 °C

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-
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5 Η καταχώριση ειδικών διαδικασιών μαγειρέματος - Βλέπε Μαγείρεμα
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη των ειδικών διαδικασιών μαγειρέματος και περιγρά‐
φουμε τον τρόπο λειτουργίας.
Σας δείχνουμε την καταχώριση προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ως οδηγίες βήμαβήμα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

5.1 Εργασία με ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος
Εργασία με ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος
Μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ μαγειρέματος για τις ειδικές απαιτήσεις των προϊόντων σας για τις
εξής διαδικασίες μαγειρέματος.
■
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Μαγείρεμα LT)
■
Μαγείρεμα Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Στο ecoCooking η ανάγκη για ενέργεια μειώνεται κατά την ίδια χρονική διάρκεια.
Στις άλλες διαδικασίες μαγειρέματος έχουν ήδη προκαθοριστεί προφίλ μαγειρέματος με συγκεκριμένα
δεδομένα μαγειρέματος και περισσότερα βήματα μαγειρέματος, ανάλογα με τις λειτουργίες και την επι‐
θυμητή βαθμίδα μαγειρέματος. Τα προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέματος μπορούν επίσης να προσαρ‐
μοστούν προτού αποθηκεύσετε το προφίλ μαγειρέματος με δυνατότητα κλήσης στο 'Βιβλίο μαγειρικής'
και στο 'Press&Go'.
Διαθέσιμες διαδικασίες μαγειρέματος
Αυτές τις ειδικές διαδικασίες μαγειρέματος μπορείτε ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας να τις επιλέξετε
μέσω της σελίδας 'Πρόσθετες λειτουργίες':
Μαγείρεμα σε χαμηλή
θερμοκρασία
■
■
■

Ατμός
Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Καυτός αέρας

Οδηγία χρήσης

Μαγείρεμα Delta-T
■
■
■

ecoCooking

Ατμός
Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Καυτός αέρας

■
■

Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Καυτός αέρας

Cook&Hold
■
■
■
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5.2 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
Πεδίο εφαρμογής
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία είναι μία μέθοδος μαγειρέματος, κατά την οποία τα τρόφιμα μαγει‐
ρεύονται σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο χρόνος μαγειρέματος παρατείνεται έτσι. Πρέπει να λειτουργεί πά‐
ντα μαζί με τον αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας.
Το Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για κρέας, πουλερικά ή ψάρι. Το
προϊόν μαγειρέματος μαγειρεύεται έτσι με τον πλέον προστατευτικό τρόπο. Χάνει πολύ λιγότερα υγρά
και είναι σημαντικά πιο ζουμερό και μαλακό.
Μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα τα προρυθμισμένα δεδομένα και βήματα μαγειρέματος για το προ‐
φίλ σας μαγειρέματος.
Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος Ατμός
Βαθμίδα μα‐
γειρέματος

Βήμα
Λειτουργίες
μαγειρέ‐
ματος

Θερμοκρα‐
σία μαγει‐
ρέματος σε
°C

Χρόνος μα‐ Εσωτερική
γειρέματος θερμοκρα‐
σε λεπτά
σία σε °C

ACS+

-

Well done
1
(καλοψημένο) 2

Ατμός
Ατμός

100
80

10
-

72

3

Ατμός

80

-:-

-

1
2

Ατμός
Ατμός

100
60

10
-

54

3

Ατμός

52

-:-

-

Rare (μισοψη‐ 1
μένο)
2

Ατμός
Ατμός

100
55

10
-

48

3

Ατμός

46

-:-

-

Medium (μέ‐
τριο)

1
1
1
1
1
1

Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος Ατμός πολλαπλών χρήσεων
Βαθμίδα μα‐
γειρέματος

Βήμα
Λειτουργίες
μαγειρέ‐
ματος

Well done
1
(καλοψημένο) 2
3
4
Medium (μέ‐
τριο)

1
2
3
4

Rare (μισοψη‐ 1
μένο)
2
Οδηγία χρήσης

Θερμοκρα‐
σία μαγει‐
ρέματος σε
°C

Χρόνος μα‐ Εσωτερική
γειρέματος θερμοκρα‐
σε λεπτά
σία σε °C

ACS+

Καυτός αέρας
Καυτός αέρας

130
75

10
20

-

-

Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Καυτός αέρας
Καυτός αέρας

75

-

72

1

70

-:-

-

1

130
60

10
20

-

60

-

54

1

50

-:-

-

1

130
55

10
20

-

Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Καυτός αέρας
Καυτός αέρας
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3
4

Ατμός πολλαπλών
χρήσεων
Ατμός πολλαπλών
χρήσεων

55

-

48

1

46

-:-

-

1

Θερμοκρα‐
σία μαγει‐
ρέματος σε
°C

Χρόνος μα‐ Εσωτερική
γειρέματος θερμοκρα‐
σε λεπτά
σία σε °C

ACS+

-

Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος Καυτός αέρας
Βαθμίδα μα‐
γειρέματος

Βήμα
Λειτουργίες
μαγειρέ‐
ματος

Well done
1
(καλοψημένο) 2

Καυτός αέρας
Καυτός αέρας

130
78

10
20

-

3

Καυτός αέρας

78

-

72

1

4

Καυτός αέρας

72

-:-

-

5

5

Καυτός αέρας

72

-

-

1
2

Καυτός αέρας
Καυτός αέρας

130
60

10
20

-

3

Καυτός αέρας

60

-

54

4

Καυτός αέρας

50

-:-

-

Rare (μισοψη‐ 1
μένο)
2

Καυτός αέρας
Καυτός αέρας

130
55

10
20

-

3

Καυτός αέρας

55

-

48

1

4

Καυτός αέρας

46

-:-

-

1

Medium (μέ‐
τριο)

5

1
5
1
1
5

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός πολλαπλών χρή‐
σεων'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη δια‐
δικασία μαγειρέματος 'Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμο‐
κρασία'.

3.

Επιλέξτε μία από τις τρεις βαθμίδες μαγειρέματος,
π.χ. 'Well done (καλοψημένο)'.

4.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αποτέλεσμα: Έχει κληθεί το προφίλ μαγειρέματος
πολλών βημάτων για 'Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμο‐
κρασία'.
Περαιτέρω βήματα:
Αλλαγή βημάτων μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 42
■ Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32

■

Οδηγία χρήσης

36

5 Η καταχώριση ειδικών διαδικασιών μαγειρέματος - Βλέπε Μαγείρεμα

5.3 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος DeltaT
Πεδίο εφαρμογής
Το ΜαγείρεμαDelta-T είναι μία διαδικασία μαγειρέματος, στην οποία η θερμοκρασία του θαλάμου μα‐
γειρέματος ανεβαίνει ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος μαγειρέματος. Πρέπει να
λειτουργεί πάντα μαζί με τον αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας.
Το ΜαγείρεμαDelta-T είναι κατάλληλο ιδιαιτέρως για ιδανικό μαγείρεμα βραστού ζαμπόν, ολόκληρων
ψαριών, γκαλαντίνας και αυγών ποσέ.
Μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα την προρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία
Delta-T για το προφίλ σας μαγειρέματος.
Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος
Λειτουργίες

Βαθμίδα μαγειρέμα‐
τος

Ατμός

Well done (καλοψη‐
μένο)
Medium (μέτριο)
Rare (μισοψημένο)
Ατμός πολλαπλών χρή‐ Well done (καλοψη‐
σεων
μένο)
Medium (μέτριο)
Rare (μισοψημένο)
Καυτός αέρας
Well done (καλοψη‐
μένο)
Medium (μέτριο)
Rare (μισοψημένο)

Διαφορά σε Χρόνος μα‐ Εσωτερική
°C
γειρέματος θερμοκρα‐
σε λεπτά
σία σε °C

ACS+

40

-

72

-

40
40
40

-

54
48
72

-

40
40
40

-

54
48
72

-

40
40

-

54
48

-

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη δια‐
δικασία μαγειρέματος 'Μαγείρεμα Delta-T'.

3.

Επιλέξτε μία από τις τρεις βαθμίδες μαγειρέματος,
π.χ. 'Medium (μέτριο)'.

4.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

5.

Αλλάξτε ενδεχ. τα προρυθμισμένα δεδομένα μαγει‐
ρέματος, π.χ. 'Εσωτερική θερμοκρασία'.

Οδηγία χρήσης
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Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος έχει κληθεί.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■

Οδηγία χρήσης
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5.4 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος
ecoCooking
Πεδίο εφαρμογής
ecoCooking είναι μία διαδικασία μαγειρέματος κατά την οποία η ανάγκη για ενέργεια μειώνεται κατά
25% στην ίδια διάρκεια χρόνου χάρη στην έξυπνη τεχνολογία παλμών.
Η διαδικασία μαγειρέματος ecoCooking αποτελείται από μία φάση προμαγειρέματος και μία φάση έτοι‐
μου μαγειρέματος των φαγητών. Στη φάση προμαγειρέματος μαγειρεύετε με στάνταρ μέθοδο για να με‐
ταφέρετε γρήγορα θερμότητα στο προϊόν. Στη φάση έτοιμου μαγειρέματος συνεχώς την υπάρχουσα
θερμότητα του θαλάμου μαγειρέματος και του προϊόντος, για να μαγειρευτεί το προϊόν μέχρι του ση‐
μείου Έτοιμο.
Αυτή η διαδικασία μαγειρέματος είναι ιδανική για τρόφιμα με μεγάλους χρόνους μαγειρέματος, όπως
ψητά, ροσμπίφ και μεγάλων κομματιών για ψήσιμο.

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Καυτός αέρας'.

2.

Καταχωρίστε τα επιθυμητά δεδομένα μαγειρέματος
για τη φάση προμαγειρέματος του προφίλ σας μα‐
γειρέματος, π.χ. 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

3.

Καταχωρίστε τον επιθυμητό 'Χρόνο μαγειρέματος' ή
'Εσωτερική θερμοκρασία'.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη δια‐
δικασία μαγειρέματος 'ecoCooking'.

5.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■

Οδηγία χρήσης
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5.5 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος για τη διαδικασία μαγειρέματος
Cook&Hold
Πεδίο εφαρμογής
Cook&Hold είναι μία διαδικασία μαγειρέματος 2 βαθμίδων. Αποτελείται από μία φάση μαγειρέματος
(ΦάσηCook) και από μία φάση κατά την οποία διατηρείται μία συγκεκριμένη θερμοκρασία (ΦάσηHold).
Στη φάση Cook το προϊόν μαγειρέματος μαγειρεύεται στις λειτουργίες παροχή ατμού, ατμός πολλα‐
πλών χρήσεων ή καυτός αέρας Στη φάση Hold το προϊόν ωριμάζει ιδιαίτερα προστατευτικά στην προ‐
ρυθμισμένη θερμοκρασία μαγειρέματος.
Μπορείτε κατά την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος να επιλέξετε τη διαδικασία μαγειρέματος
Cook&Hold μόνο από το 2ο βήμα μαγειρέματος και μετά. Χρόνος μαγειρέματος για τη φάση Hold δεν
μπορεί να επιλεγεί.
Προρυθμισμένα δεδομένα μαγειρέματος
Λειτουργίες

Βαθμίδα μαγειρέμα‐
τος

Θερμοκρα‐
σία μαγει‐
ρέματος σε
°C

Χρόνος μα‐ Εσωτερική
γειρέματος θερμοκρα‐
σε λεπτά
σία σε °C

Ατμός

Well done (καλοψη‐
μένο)
Medium (μέτριο)

72

-:-

-

1

54

-:-

-

1

Rare (μισοψημένο)

48

-:-

-

1

72

-:-

-

1

54

-:-

-

1

Rare (μισοψημένο)

48

-:-

-

1

Well done (καλοψη‐
μένο)
Medium (μέτριο)

72

-:-

-

1

54

-:-

-

1

Rare (μισοψημένο)

48

-:-

-

1

Ατμός πολλαπλών χρή‐ Well done (καλοψη‐
σεων
μένο)
Medium (μέτριο)
Καυτός αέρας

ACS+

Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' έναν από τους
τρόπους λειτουργίας, π.χ. 'Ατμός πολλαπλών χρή‐
σεων'.

2.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά
δεδομένα μαγειρέματος για το 1ο βήμα μαγειρέμα‐
τος (ΦάσηCook) του προφίλ μαγειρέματος, π.χ.
'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.
Επιλέξτε το κουμπί 'Προσθήκη βήματος μαγειρέμα‐
τος'.

3.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τη λειτουργία για
το 2ο βήμα μαγειρέαμτος (ΦάσηHold) του προφίλ
μαγειρέματος, π.χ. 'Καυτός αέρας'.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τη δια‐
δικασία μαγειρέματος 'Cook&Hold'.

Οδηγία χρήσης
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6.

Επιλέξτε μία από τις τρεις βαθμίδες μαγειρέματος,
π.χ. 'Medium (μέτριο)'.

7.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

8.

Αλλάξτε ενδεχ. στη σελίδα 'Μαγείρεμα' τη θερμο‐
κρασία μαγειρέματος για τη φάση Holdτου προφίλ
μαγειρέματος.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος 2 φάσεων
'Cook&Hold' καταχωρίστηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■
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5.6 Αλλαγή βήματος μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος
Πεδίο εφαρμογής
Η αλλαγή ενός βήματος μαγειρέματος μπορεί να γίνει κατά την καταχώριση ενός προφίλ μαγειρέματος
μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' και κατά την επιλογή ενός προφίλ μαγειρέματος πολλών βημάτων από
το 'Βιβλίο μαγειρικής'. Κατά τη διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος μπορεί να αλλάξει μόνο το βήμα
μαγειρέματος με το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή το μαγείρεμα.
Αλλαγή βήματος μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Άποψη
των βημάτων μαγειρέματος'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Σελίδα Άποψη των βημάτων
μαγειρέματος' το επιθυμητό βήμα μαγειρέματος,
π.χ. '4'.

3.

Αλλάξτε αφού εμφανιστεί το βήμα μαγειρέματος στη
σελίδα 'Μαγείρεμα' τα επιθυμητά δεδομένα μαγειρέ‐
ματος για αυτό το βήμα μαγειρέματος, π.χ. 'Χρόνος
μαγειρέματος'.
Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Άποψη
των βημάτων μαγειρέματος'.

4.

5.

Ελέγξτε τις αλλαγές στη σελίδα 'Άποψη των βημά‐
των μαγειρέματος'.

6.

Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.

Αποτέλεσμα: Το βήμα μαγειρέματος άλλαξε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■
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5.7 Μετακίνηση ή διαγραφή βήματος μαγειρέματος ενός προφίλ μαγειρέματος
Πεδίο εφαρμογής
Η διαγραφή ή μετακίνηση ενός βήματος μαγειρέματος μπορεί να γίνει κατά την καταχώριση ενός προ‐
φίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' και κατά την επιλογή ενός προφίλ μαγειρέματος πολ‐
λών βημάτων από το 'Βιβλίο μαγειρικής'. Κατά τη διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος δεν μπορούν
πλέον να μετακινηθούν ή να διαγραφούν βήματα μαγειρέματος.
Μετακίνηση ή διαγραφή βήματος μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα' το κουμπί 'Άποψη
των βημάτων μαγειρέματος'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Άποψη των βημάτων μαγειρέ‐
ματος' το κουμπί 'Επεξεργασία βήματος μαγειρέμα‐
τος' του επιθυμητού βήματος μαγειρέματος για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

3.

Επιλέξτε το κουμπί 'Διαγραφή βήματος μαγειρέμα‐
τος' για να διαγράψετε ένα βήμα μαγειρέματος από
το προφίλ μαγειρέματος. Η επιλέξτε 'Προς τα πάνω'
ή 'Προς τα κάτω', για να αλλάξετε τη σειρά των βη‐
μάτων μαγειρέματος.

4.

Επιλέξτε ξανά το κουμπί 'Επεξεργασία βήματος μα‐
γειρέματος' για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

5.

Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος έχει αλλάξει.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■
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6 Η καταχώριση των προφίλ μαγειρέματος - Σελίδα Ζέσταμα
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη σχετικά με τις λειτουργίες ζεστάματος του φούρνου
σας κυκλοφορίας θερμού αέρα.
Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Ζέσταμα' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λει‐
τουργίες τους, ακόμα σας δείχνουμε την καταχώριση Προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα'
ως οδηγία βήμα-βήμα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

6.1 Εργασίες με τη σελίδα Ζέσταμα
Οι λειτουργίες ζεστάματος
Ζέσταμα είναι η λειτουργία ζεστάματος του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα, κατά την οποία τα
προμαγειρεμένα φαγητά γίνονται έτοιμα για σερβίρισμα. Το 'Ζέσταμα' είναι κατάλληλο για σχεδόν
όλους τους τύπους φαγητών. Τα φαγητά είναι γι αυτό ήδη τοποθετημένα σε πιάτα ή μέσα σε δοχεία.
Μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' μπορείτε να καταχωρίσετε νέα προφίλ μαγειρέματος και να εργαστείτε με
τις εξής λειτουργίες ζεστάματος:
■
Ζέσταμα à la Carte
■
Ζέσταμα σε βαθμίδες
■
Ζέσταμα πιάτων
Περιοχή θερμοκρασίας
Με λειτουργίες ζεστάματος μαγειρεύετε στις εξής περιοχές θερμοκρασίας:
Ζέσταμα à la Carte

Ζέσταμα σε βαθμίδες

Ζέσταμα πιάτων

120°C έως 160°C

120°C έως 160°C

120°C έως 160°C

Κατά τη μέτρηση εσωτερικής θερμοκρασίας εργάζεστε σε μία περιοχή θερμοκρασίας από 20 °C έως
99 °C.
Διαθέσιμες λειτουργίες μαγειρέματος
Με τις λειτουργίες ζεστάματος μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες λειτουργίες μαγειρέματος (ACS+
Πρόσθετες λειτουργίες):
Ζέσταμα à la Carte
■

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Ζέσταμα σε βαθμίδες
■

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Ζέσταμα πιάτων
■

Ταχύτητα ανεμιστήρα

Διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες
Με τις λειτουργίες ζεστάματος μπορείτε μέσω της σελίδας 'Πρόσθετες λειτουργίες' να επιλέξετε τις κα‐
τάλληλες πρόσθετες λειτουργίες για τα προφίλ σας μαγειρέματος:
Ζέσταμα à la Carte
■
■

Προστασία προγράμματος
Μειωμένη απόδοση
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6.2 Η σελίδα Ζέσταμα
Ένδειξη Ζέσταμα
Τρέχουσα ώρα

Λειτουργία ζεστάματος Ζέσταμα à la Carte, επι‐
λεγμένο
Λειτουργία ζεστάματος Ζέσταμα σε βαθμίδες
Λειτουργία ζεστάματος Ζέσταμα πιάτων

Καταχώριση θερμοκρασίας μαγειρέματος
Ένδειξη της καταχωρισμένης θερμοκρασίας μα‐
γειρέματος
Επιλογή τιμής θερμοκρασίας: τρέχουσα θερμο‐
κρασία θαλάμου μαγειρέματος
Καταχώριση χρόνου μαγειρέματος, επιλεγμένη
Καταχώριση εσωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη χρόνου μαγειρέματος ή εσωτερικής
θερμοκρασίας
Ταχύτητα ανεμιστήρα, σε 5 βαθμίδες
Ρυθμίζει την ταχύτητα ροής στο θάλαμο μαγει‐
ρέματος

Επιλογή Πρόσθετες λειτουργίες
Ένδειξη των επιλεγμένων πρόσθετων λειτουρ‐
γιών
Έναρξη
Ξεκινάει τη διεργασία μαγειρέματος
Έναρξη με Προθέρμανση
Θερμαίνει το θάλαμο μαγειρέματος με κλειστή
την πόρτα συσκευής
Έναρξη με Cool down
Κρυώνει το θάλαμο μαγειρέματος όταν είναι
ανοιχτή η πόρτα της συσκευής και η πτερωτή
του ανεμιστήρα λειτουργεί
Στοπ
Σταματάει τη διεργασία μαγειρέματος
TrayTimer
Χρονοδιακόπτης, ο οποίος ρυθμίζεται για μεμο‐
νωμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ελεύθερα επίπεδα κατά τη
διάρκεια μίας διεργασίας μαγειρέματος.
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Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο
μαγειρικής

Βασική σελίδα
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βοήθεια
Βιβλίο μαγειρικής
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6.3 Σελίδα πρόσθετων λειτουργιών
Εμφάνιση σελίδας Μαγείρεμα
Τρέχουσα ώρα

Μειωμένη απόδοση
Λειτουργία, η οποία μειώνει τη θερμαντική από‐
δοση για να αποφευχθούν κορυφώσεις κατα‐
πόνησης κατά τη διεργασία μαγειρέματος
Προστασία προγράμματος, επιλεγμένη
Λειτουργία, η οποία εμποδίζει τη διακοπή διερ‐
γασιών μαγειρέματος μέσω ενός συνδεδεμένου
συστήματος βελτιστοποίησης ενέργειας

Επιβεβαίωση καταχώρισης

Πίσω
Βοήθεια
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6.4 Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος μέσω ζεστάματος
Καταχώριση προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ζέσταμα'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ζέσταμα' μίας από τις λειτουρ‐
γίες ζεστάματος, π.χ. 'Ζέσταμα à la Carte'.

3.

Επιλέξτε το κουμπί 'Θερμοκρασία μαγειρέματος'.

4.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Θερμοκρασία' την επιθυ‐
μητή θερμοκρασία μαγειρέματος.

5.

Επιλέξτε το κουμπί 'Χρόνος μαγειρέματος'' ή ενδεχ.
'Εσωτερική θερμοκρασία'.

6.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό
χρόνο μαγειρέματος ή ενδεχ. στη σελίδα 'Θερμο‐
κρασία' την επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία.

7.

Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα για 'Ταχύτητα ανε‐
μιστήρα'.

8.

Επιλέξτε το κουμπί 'Πρόσθετες λειτουργίες'.

9.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Πρόσθετες λειτουργίες' τις επι‐
θυμητές πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. 'Προστασία
προγράμματος'.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος καταχωρί‐
στηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Αποθήκευση προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής, διαδικασία βλέπε Σελίδα 32
■
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7 Μαγείρεμα με easyTouch
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε μία γενική περιγραφή μίας διεργασίας μαγειρέματος με easyTouch και
τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τις σημαντικές ενέργειες του μαγειρέματος.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

7.1 Το μαγείρεμα σε γενική άποψη
Οι διεργασίες μαγειρέματος στο easyTouch
Για να μαγειρέψετε με το φούρνο σας κυκλοφορίας θερμού αέρα χρειάζεστε ένα προφίλ μαγειρέματος
κατάλληλο για το προϊόν σας. Το προφίλ μαγειρέματος μπορείτε να το καταχωρίσετε εκ νέου μέσω της
σελίδας 'Μαγείρεμα' ή μέσω της σελίδας 'Ζέσταμα' της επιφάνειας χειρισμού easyTouch. Μπορείτε να
επιλέξετε επίσης ένα προφίλ μαγειρέματος μέσω της σελίδας 'Βιβλίο μαγειρικής' από τα υπάρχοντα
προφίλ μαγειρέματος και να ξεκινήσετε.
Πριν από την έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις
υποδείξεις κινδύνου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο
χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος, ο χειριστής καθοδηγείται σε μία σειρά σελίδων διαδικα‐
σίας μέσω πληροφοριών χειριστή και εντολών χειρισμού. Ο χειριστής μπορεί επίσης να κάνει αλλαγές
στο προφίλ μαγειρέματος μέσω των σελίδων διαδικασίας.
Στις σελίδες διαδικασίας εμφανίζεται η πρόοδος της διεργασίας μαγειρέματος με ενδείξεις προόδου και
στοιχεία χρόνου ή θερμοκρασίας. Το τέλος μίας διεργασίας μαγειρέματος αναφέρεται με μία αντίστοιχη
πληροφορία χειριστή και έναν ήχο σήματος.
Έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος
Μετά την έναρξη μίας διεργασίας μαγειρέματος φτάνετε στην αντίστοιχη σελίδα διαδικασίας Μαγείρεμα:
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Η σελίδα διαδικασίας Μαγείρεμα
Παράδειγμα μίας σελίδας διαδικασίας Μαγείρεμα της επιφάνειας χειρισμού easyTouch:
Κεφαλίδα:
Ένδειξη της τρέχουσας σελίδας, του ονόματος
του προφίλ μαγειρέματος και της τρέχουσας
ώρας
Βασική περιοχή της σελίδας διαδικασίας:
■ Ένδειξη δεδομένων προφίλ μαγειρέματος
■ Πληροφορία χειριστή και εντολή χειρισμού
■ Κουμπί Stopp
■ Ένδειξη προόδου TriColor (τρίχρωμος) δα‐
κτύλιος ενδείξεων:
■ Κίτρινο = σε προετοιμασία
■ Κόκκινο = εξελισσόμενες διαδικασίες
■ Πράσινο = έτοιμο

1

2

Υποσέλιδο:
Κουμπιά για πλοήγηση

3
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7.2 Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■

■

Πριν από την έναρξη των εργασιών να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύ‐
νου σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να
ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Καταχωρίσατε εκ νέου ένα προφίλ μαγειρέματος.

Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος
Επιλέξτε το κουμπί 'Έναρξη' για να ξεκινήστε τη
διεργασία μαγειρέματος.

1.

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει.
Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51
■ Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μα‐
γείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης
■

7.3 Διακοπή διεργασίας μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
■

Ξεκινήσατε τη διεργασία μαγειρέματος.

Διακοπή διεργασίας μαγειρέματος
Επιλέξτε το κουμπί 'Στοπ' για να σταματήστε τη
διεργασία μαγειρέματος.

1.

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος σταματάει
και εμφανίζεται η σελίδα 'Μαγείρεμα'.
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8 Εργασία με το βιβλίο μαγειρικής
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική περιγραφή για το χειρισμό του βιβλίου μαγειρικής και θα
βρείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τις σημαντικές ενέργειες με το βιβλίο μαγειρικής.
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' και σας εξηγούνται τα σχετικά διαθέσι‐
μα κουμπιά και οι λειτουργίες τους.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

8.1 Το βιβλίο μαγειρικής σε γενική άποψη
Τα προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγειρικής
Ένα προφίλ μαγειρέματος είναι ο συνδυασμός παραμέτρων μαγειρέματος, όπως π.χ. η θερμοκρασία
και ο χρόνος μαγειρέματος.
Τα προφίλ μαγειρέματος αποθηκεύονται εκ νέου μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ή μέσω της σελίδας
'Ζέσταμα' και μπορούν να αποθηκευτούν στο 'Βιβλίο μαγειρικής' του easyTouch. Σε αυτό το βιβλίο μα‐
γειρικής μπορούν να αποθηκευτούν έως και 399 προφίλ μαγειρέματος με δυνατότητα έως και 20 βημά‐
των μαγειρέματος το καθένα.
Ένα αποθηκευμένο προφίλ μαγειρέματος μπορείτε να το καλέσετε από το 'Βιβλίο μαγειρικής' και να μα‐
γειρέψετε αμέσως.
Μέσω της σελίδας 'Μαγείρεμα' ή της σελίδας 'Ζέσταμα' μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ μαγειρέματος
και να το αποθηκεύσετε ξανά. Και επίσης μπορείτε να αφαιρέσετε τελείως ένα προφίλ μαγειρέματος
από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
Για καλύτερη γενική άποψη μπορείτε να συγκεντρώσετε προφίλ μαγειρέματος σε ομάδες προϊόντων.
Αυτές οι ομάδες προϊόντων είναι κατόπιν διαθέσιμες και στο 'Press&Go'.
Προφίλ μαγειρέματος, στα οποία θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μπορούν να χαρακτηριστούν ως
Προτιμήσεις. Αυτές οι Προτιμήσεις είναι διαθέσιμες για ταχεία επιλογή στο Press&Go+.
Ανταλλαγή βιβλίου μαγειρικής
Μέσα από τις 'Ρυθμίσεις' του easyTouch μπορείτε να διαχειριστείτε διάφορα βιβλία μαγειρικής. Μπορεί‐
τε π.χ. να επιλέξετε ένα άλλο βιβλίο μαγειρικής και να προσαρμόσετε τα προφίλ μαγειρέματος ή ακόμα
και να προσθέσετε νέα προφίλ μαγειρέματος.
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοκιμασμένο βιβλίο μαγειρικής για άλλους φούρνους κυκλοφο‐
ρίας θερμού αέρα Convotherm, τότε μπορείτε να εξαγάγετε και να εισαγάγετε αυτό το βιβλίο μαγειρικής
μέσω της σύνδεσης USB.
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8.2 Η σελίδα Βιβλίο μαγειρικής
Ένδειξη Βιβλίο μαγειρικής
Τρέχουσα ώρα

Προτιμήσεις, επιλεγμένες
Επιλεγμένα προφίλ μαγειρέματος
Ομάδες προϊόντων
Προφίλ μαγειρέματος συγκεντρωμένα ανά ομά‐
δες
Προφίλ μαγειρέματος
Όλα τα προφίλ μαγειρέματος στο βιβλίο μαγει‐
ρικής,
μέγ. 399 προφίλ μαγειρέματος με δυνατότητα
έως και 20 βημάτων μαγειρέματος το καθένα
Προτιμήσεις, ομάδες προϊόντων ή προφίλ μα‐
γειρέματος

Προς τα κάτω
Αλλαγή προφίλ μαγειρέματος, επιλεγμένο
Προς τα πάνω
Βασική σελίδα
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βοήθεια
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8.3 Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής
Κλήση προφίλ μαγειρέματος από το βιβλίο μαγειρικής
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Βιβλίο μα‐
γειρικής'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί
'Προφίλ μαγειρέματος' για να εμφανιστούν όλα τα
προφίλ μαγειρέματος του βιβλίου μαγειρικής.

3.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ.
μπαγκέτες.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος έχει κληθεί
και παρουσιάζεται στη σελίδα 'Μαγείρεμα' ή στη σε‐
λίδα 'Ζέσταμα'.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51

■
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8.4 Διαγραφή προφίλ μαγειρικής από το βιβλίο μαγειρικής
Διαγραφή προφίλ μαγειρικής από το βιβλίο μαγειρικής
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Βιβλίο μα‐
γειρικής'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί
'Προφίλ μαγειρέματος' για να εμφανιστούν όλα τα
προφίλ μαγειρέματος του βιβλίου μαγειρικής.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προφίλ μαγειρέματος' το κου‐
μπί 'Επεξεργασία προφίλ μαγειρέματος'.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επεξεργασία προφίλ μαγειρέ‐
ματος' το προφίλ μαγειρέματος που πρόκειται να
διαγραφεί, π.χ. μπαγκέτα.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επεξεργασία προφίλ μαγειρέ‐
ματος' το κουμπί 'Διαγραφή προφίλ μαγειρέματος'.

6.

Επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος διαγράφηκε
τώρα από το 'Βιβλίο μαγειρικής'.
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8.5 Επιλέξτε προφίλ μαγειρέματος ως Προτιμήσεις
Επιλέξτε προφίλ μαγειρέματος ως Προτιμήσεις
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Βιβλίο μα‐
γειρικής'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί
'Προτιμήσεις'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προτιμήσεις' το κουμπί 'Επε‐
ξεργασία προτιμήσεων'.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλέξτε ως Προτιμήσεις' το
επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ. μπαγκέτες.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλέξτε ως Προτιμήσεις' το
κουμπί 'Επιβεβαίωση'.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ μαγειρέματος είναι τώρα
διαθέσιμο στη σελίδα 'Προτιμήσεις' για ταχεία επι‐
λογή.
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8.6 Δημιουργία νέας ομάδας προϊόντων
Δημιουργία νέας ομάδας προϊόντων
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί
'Ομάδες προϊόντων'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ομάδες προϊόντων' το κουμπί
'Επεξεργασία ομάδων προϊόντων'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επεξεργασία ομάδων προϊό‐
ντων' το κουμπί 'Προσθήκη ομάδας προϊόντων'.

4.

Στη σελίδα 'Πληκτρολόγιο' καταχωρίστε το όνομα
της ομάδας προϊόντων.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλογή εικονοσχεδίου' ένα ει‐
κονοσχέδιο για την ομάδα προϊόντων.

6.

Εάν δεν υπάρχει κανένα κατάλληλο εικονοσχέδιο,
επιλέξτε το κουμπί 'USB' για να εισαγάγετε το εικο‐
νοσχέδιο μέσω της σύνδεσης USB του πλαισίου
χειρισμού easyTouch.
Επιβεβαιώστε την επιλογή.

7.

Αποτέλεσμα: Η νέα ομάδα προϊόντων δημιουργή‐
θηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Προσθήκη προφίλ μαγειρέματος σε ομάδα προϊόντων, βλέπε Σελίδα 58

■
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8.7 Προσθήκη προφίλ μαγειρέματος σε ομάδα προϊόντων
Προσθήκη προφίλ μαγειρέματος σε ομάδα προϊόντων
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το κουμπί
'Ομάδες προϊόντων'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ομάδες προϊόντων' το κουμπί
της ομάδας προϊόντων.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα της ομάδας προϊόντων το κου‐
μπί 'Επεξεργασία ομάδων προϊόντων'.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προσθήκη ή αφαίρεση προφίλ
μαγειρέματος' τα επιθυμητά προφίλ μαγειρέματος.

5.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αποτέλεσμα: Τα προφίλ μαγειρέματος προστίθενται
στην ομάδα προϊόντων.
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9 Εργασίες με Press&Go / Press&Go+
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική περιγραφή για το χειρισμό με 'Press&Go' και 'Press&Go+'.
Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Press&Go' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λει‐
τουργίες τους. Επίσης εδώ θα βρείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για τις σημαντικές ενέργειες με το
'Press&Go'.
Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε με το Press&Go ή το Press&Go+ μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση στις
Ρυθμίσεις.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

9.1 Press&Go σε γενική άποψη
Γρήγορο μαγείρεμα με Press&Go
Στο 'Press&Go' μπορείτε να διαθέσετε στον χειριστή συγκεκριμένα προκαθορισμένα προφίλ μαγειρέμα‐
τος, τα οποία μπορούν μόνο να επιλεγούν και από τον χειριστή, αλλά δεν μπορούν πλέον να τροπο‐
ποιηθούν. Ο χειριστής επιλέγει το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος και η διεργασία μαγειρέματος ξεκι‐
νάει αμέσως. Για τον χειριστή του 'Press&Go' μπορεί η πρόσβαση στη 'Βασική σελίδα' και έτσι σε όλη
την επιφάνεια χειρισμού, να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
Προφίλ μαγειρέματος, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα στη σελίδα 'Press&Go' οφείλουν να είναι τα‐
κτοποιημένα ανά ομάδες προϊόντων μέσα στο βιβλίο μαγειρικής.
Στο 'Press&Go' μπορείτε να επίσης να περιορίσετε τα διαθέσιμα προφίλ καθαρισμού για τον καθαρι‐
σμό του θαλάμου μαγειρέματος.
Μαγείρεμα με διάφορα προφίλ μαγειρέματος
Στο 'Press&Go' μπορείτε να μαγειρέψετε σε διάφορα επίπεδα παράλληλα περισσότερες παρτίδες
προϊόντων - είτε το ίδιο προϊόν ή διάφορα προϊόντα από μία ομάδα προϊόντων.
Για το παράλληλο μαγείρεμα όμως προσφέρονται προς επιλογή μόνο τα προφίλ μαγειρέματος, τα
οποία συμπίπτουν σε θερμοκρασία μαγειρέματος, λειτουργίες μαγειρέματος και πρόσθετες λειτουργίες.
Αυτά τα προφίλ μαγειρέματος μπορούν να διαφέρουν μόνο στο χρόνο μαγειρέματος.
Όταν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής για να γεμίσετε το θάλαμο μαγειρέματος με μία ακόμα παρτίδα
προϊόντων, τα προγράμματα μαγειρέματος που εξελίσσονται ήδη σταματάνε. Οι διεργασίες μαγειρέμα‐
τος συνεχίζονται όταν κλείστε ξανά την πόρτα της συσκευής.
Το σύστημα επιτηρεί όλα τις διεργασίες μαγειρέματος και αναφέρει αυτόματα πότε και ποιο προϊόν
μπορεί να παραληφθεί.
Μπορείτε να διακόψετε πρόωρα τη διεργασία μαγειρέματος για μία ή περισσότερες παρτίδες προϊό‐
ντων, χωρίς να επηρεαστεί το πρόγραμμα μαγειρέματος των υπολοίπων.
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9.2 Η σελίδα Press&Go
Τρέχουσα ώρα

Ομάδες προϊόντων ή προφίλ μαγειρέματος

Συμπληρωματικό ψήσιμο, προαιρετικά
Λειτουργία με την οποία μπορεί να γίνει συμ‐
πληρωματικό ψήσιμο στα προφίλ μαγειρέματος
Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης, προαιρετικά
Λειτουργία, η οποία καθορίζει το χρόνο έναρ‐
ξης μίας διεργασίας μαγειρέματος σε μεταγενέ‐
στερο χρόνο
Προς τα κάτω
Προς τα πάνω
Βασική σελίδα
Πίσω
Βοήθεια
Καθαρισμός
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9.3 Η σελίδα Επίπεδα στο Press&Go
Εντολή χειρισμού του λογισμικού

Εικονοσχέδιο του επιλεγμένου προφίλ μαγειρέ‐
ματος
Όνομα του προφίλ μαγειρέματος
Επιλέξτε το επόμενο προφίλ μαγειρέματος

Αριθμός του επιπέδου
Επίπεδο μη κατειλημμένο, χρώμα γκρι
Επίπεδο επιλεγμένο, χρώμα κίτρινο
Επίπεδο κατειλημμένο και διεργασία μαγειρέ‐
ματος εξελίσσεται, χρώμα κόκκινο
Διεργασία μαγειρέματος τερματίστηκε, χρώμα
πράσινο

Προς τα κάτω, για την επιλογή περαιτέρω επι‐
πέδων
Προς τα πάνω

Πίσω
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9.4 Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος
Προϋποθέσεις
Πριν από την έναρξη των εργασιών να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου
σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολου‐
θείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' ενδεχ. τις επιθυμη‐
τές ομάδες προϊόντων, π.χ. προϊόντα αρτοποιίας.

2.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ.
μπαγκέτες.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επίπεδα' εντός λίγων δευτερο‐
λέπτων ένα ή περισσότερα επίπεδα.

4.

Ακολουθήστε την εντολή χειρισμού του λογισμικού

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει.
Περαιτέρω βήματα:
Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 63

■
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9.5 Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος
Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Μαγείρεμα εξελίσσεται' το
προφίλ μαγειρέματος που πρόκειται να διακοπεί.

2.

Επιλέξτε εντός 5 δευτερολέπτων το κουμπί 'Διακο‐
πή'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιβεβαίωση διακοπής' εντός
λίγων δευτερολέπτων το κουμπί 'Επιβεβαίωση'.

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος σταματάει
και εμφανίζεται η σελίδα 'Press&Go'.

9.6 Προφίλ μαγειρέματος συμπληρωματικό ψήσιμο
Προϋποθέσεις
Θέλετε μετά τη διεργασία μαγειρέματος να ψήσετε λίγο ακόμα μία φορά το έτοιμο προϊόν.
Επιλογή και έναρξη προφίλ μαγειρέματος
Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' το κουμπί 'Συμπλη‐
ρωματικό ψήσιμο'.

1.

Αποτέλεσμα: Η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει
αμέσως.
Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διεργασίας μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 51

■
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9.7 Καταχώριση προεπιλογής χρόνου εκκίνησης στο Press&Go
Πεδίο εφαρμογής
Η 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης' στο Press&Go καθορίζει το χρόνο έναρξης της διεργασίας μαγειρέ‐
ματος για ένα επιλεγμένο προφίλ μαγειρέματος σε μεταγενέστερο χρόνο.
Κατά την καταχώριση του χρόνου εκκίνησης, η συσκευή υπολογίζει αυτόματα το τέλος του μαγειρέμα‐
τος ανάλογα με τη διάρκεια του προφίλ μαγειρέματος. Κατά την καταχώριση του χρόνου τερματισμού, η
συσκευή υπολογίζει αυτόματα την αρχή του μαγειρέματος.
Μετά την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει μόνο την καθορισμένη
ώρα. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας μαγειρέματος μπορούν να εφοδιαστούν και άλλα ελεύθερα επί‐
πεδα.
Προϋποθέσεις
Πριν από την έναρξη των εργασιών να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις υποδείξεις κινδύνου
σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολου‐
θείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Εισαγωγή προεπιλογής χρόνου εκκίνησης
1.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' τις επιθυμητές ομά‐
δες προϊόντων, π.χ. προϊόντα αρτοποιίας.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Press&Go' το κουμπί 'Προεπι‐
λογή χρόνου εκκίνησης'.

3.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος, π.χ.
μπαγκέτες.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης
Press&Go' ενδεχ. την επιθυμητή ημέρα της εβδομά‐
δας.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης
Press&Go' το χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού του
προφίλ μαγειρέματος.

6.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' τον επιθυμητό
χρόνο εκκίνησης ή τερματισμού.

7.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Προεπιλογή χρόνου εκκίνησης
Press&Go' το κουμπί 'Έναρξη' και προσέξτε την
εντολή του λογισμικού.

Αποτέλεσμα: Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Η
διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως μετά το τέ‐
λος της αντίστροφης μέτρησης.
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Περαιτέρω βήματα:
Μαγείρεμα με το προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά το μα‐
γείρεμα' στο εγχειρίδιο χρήσης
■ Πρόωρη διακοπή προφίλ μαγειρέματος, διαδικασία βλέπε Σελίδα 63
■

9.8 Press&Go+ σε γενική άποψη
Γρήγορο μαγείρεμα με Press&Go+
Στο Press&Go+ διατίθενται στον χειριστή οι επιλεγμένες προτιμήσεις του βιβλίου μαγειρικής. Ο χειρι‐
στής επιλέγει το επιθυμητό προφίλ μαγειρέματος και η διεργασία μαγειρέματος ξεκινάει αμέσως. Η διερ‐
γασία μαγειρέματος εξελίσσεται εδώ όπως το μαγείρεμα μέσω της σελίδας Μαγείρεμα ή της σελίδας Ζέ‐
σταμα.
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10 Καθαρισμός με easyTouch
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο σας δίνουμε μία γενική άποψη σχετικά με τα διαθέσιμα προφίλ καθαρισμού, μία
γενική περιγραφή μίας διαδικασίας καθαρισμού και εδώ θα βρείτε οδηγίες βήμα-βήμα για τις σημαντι‐
κές ενέργειες σχετικά με τον καθαρισμό.
Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Καθαρισμός' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λει‐
τουργίες τους.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

10.1 Ο καθαρισμός σε γενική άποψη
Οι διαδικασίες καθαρισμού στο easyTouch
Για τον καθαρισμό είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας 'Καθαρισμός' διάφορα προφίλ καθαρισμού:
■
Προφίλ καθαρισμού Πλύση με νερό
■
Προφίλ καθαρισμού Πλύση με απορρυπαντικό ConvoCare
■
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός ConvoClean+: Ρυθμιζόμενα προφίλ καθαρισμού για διάφορες βαθ‐
μίδες λερώματος και χρόνους καθαρισμού, δυνατότητα επιλογής με Απολύμανση με ατμό και Στέ‐
γνωμα
■
Προφίλ καθαρισμού Ημιαυτόματος καθαρισμός
Πριν από την έναρξη μίας διαδικασίας καθαρισμού πρέπει να μάθετε οπωσδήποτε τους κανόνες και τις
υποδείξεις κινδύνου σχετικά την ασφαλή εργασία κατά τον καθαρισμό που παρατίθενται στο εγχειρίδιο
χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού, ο χειριστής καθοδηγείται σε μία σειρά σελίδων διαδικα‐
σίας μέσω πληροφοριών χειριστή και εντολών χειρισμού.
Το τέλος μίας διαδικασίας καθαρισμού αναφέρεται με μία αντίστοιχη πληροφορία χειριστή και έναν ήχο
σήματος.
Έναρξη μίας διαδικασίας καθαρισμού
Μετά την έναρξη μίας διαδικασίας καθαρισμού φτάνετε στην αντίστοιχη σελίδα διαδικασίας Καθαρι‐
σμός:
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Η σελίδα διαδικασίας Καθαρισμός
Παράδειγμα μίας σελίδας διαδικασίας Καθαρισμός της επιφάνειας χειρισμού easyTouch:
Κεφαλίδα του easyTouch:
Ένδειξη της τρέχουσας σελίδας, του επιλεγμέ‐
νου προφίλ καθαρισμού και της τρέχουσας
ώρας
Βασική περιοχή της σελίδας διαδικασίας:
■ Ένδειξη δεδομένων προφίλ καθαρισμού
■ Πληροφορία χειριστή και εντολή χειρισμού
■ Κουμπί Stopp
■ Ένδειξη προόδου TriColor (τρίχρωμος) δα‐
κτύλιος ενδείξεων:
■ Κίτρινο = σε προετοιμασία
■ Κόκκινο = εξελισσόμενες διαδικασίες
■ Πράσινο = έτοιμο

1

2

Υποσέλιδο του easyTouch

3
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10.2 Η σελίδα Καθαρισμός - Επιλογές
Ένδειξη σελίδας Καθαρισμός
Καθαρισμός
Τρέχουσα ώρα

Σύστημα καθαρισμού Επιλογές, επιλεγμένο
Καθαρισμός μόνο με νερό ή απορρυπαντικό
Σύστημα καθαρισμού ConvoClean+
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός θαλάμου μα‐
γειρέματος με καθαριστικό από συνδεδεμένα
κάνιστρα
Σύστημα καθαρισμού Ημιαυτόματα
Καθαρισμός με καθοδήγηση από πρόγραμμα
H2O, επιλεγμένο
Πλύση με νερό
ConvoCare
Πλύση με απορρυπαντικό ConvoCare από κά‐
νιστρα
ConvoCare
Πλύση με απορρυπαντικό ConvoCare από
φιαλίδια μονής δόσης

Επιβεβαίωση καταχώρισης και έναρξη καθαρι‐
σμού

Βασική σελίδα
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βοήθεια

Οδηγία χρήσης

68

10 Καθαρισμός με easyTouch

10.3 Η σελίδα Καθαρισμός - ConvoClean+
Ένδειξη σελίδας Καθαρισμός
Καθαρισμός
Τρέχουσα ώρα

Σύστημα καθαρισμού Επιλογές
Καθαρισμός μόνο με νερό ή απορρυπαντικό
Σύστημα καθαρισμού ConvoClean+, επιλεγμέ‐
νο
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός θαλάμου μα‐
γειρέματος με καθαριστικό από συνδεδεμένα
κάνιστρα
Σύστημα καθαρισμού Ημιαυτόματα
Καθαρισμός με καθοδήγηση από πρόγραμμα
Βαθμίδα καθαρισμού 1 για ConvoClean+
Ελαφρό λέρωμα
Βαθμίδα καθαρισμού 2 για ConvoClean+, επι‐
λεγμένο
Μέτριο λέρωμα
Βαθμίδα καθαρισμού 3 για ConvoClean+
Πολύ λέρωμα
Βαθμίδα καθαρισμού 4 για ConvoClean+
Πάρα πολύ λέρωμα
eco
Συνεχής διάρκεια καθαρισμού για
ConvoClean+
regular, επιλεγμένο
Κανονική διάρκεια καθαρισμού για
ConvoClean+
express
Σύντομη διάρκεια καθαρισμού για
ConvoClean+
Απολύμανση με ατμό
Λειτουργία καθαρισμού για ConvoClean+
Στέγνωμα
Λειτουργία καθαρισμού για ConvoClean+

Επιβεβαίωση καταχώρισης και έναρξη καθαρι‐
σμού
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Βασική σελίδα
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βοήθεια

Οδηγία χρήσης

70

10 Καθαρισμός με easyTouch

10.4 Η σελίδα Καθαρισμός - Ημιαυτόματα
Ένδειξη σελίδας Καθαρισμός
Καθαρισμός
Τρέχουσα ώρα

Σύστημα καθαρισμού Επιλογές
Καθαρισμός μόνο με νερό ή απορρυπαντικό
Σύστημα καθαρισμού ConvoClean+
Πλήρως αυτόματος καθαρισμός θαλάμου μα‐
γειρέματος με καθαριστικό από συνδεδεμένα
κάνιστρα
Σύστημα καθαρισμού Ημιαυτόματα, επιλεγμένο
Καθαρισμός με καθοδήγηση από πρόγραμμα
Βήμα καθαρισμού 1
Συσκευή καθαρίζεται
Βήμα καθαρισμού 2
Ψεκασμός καθαριστικού στο θάλαμο μαγειρέ‐
ματος
Βήμα καθαρισμού 3
Συσκευή καθαρίζεται
Βήμα καθαρισμού 4
Ξέπλυμα θαλάμου μαγειρέματος με νερό

Επιβεβαίωση καταχώρισης και έναρξη καθαρι‐
σμού

Βασική σελίδα
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βοήθεια
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10.5 Καταχωρίστε το προφίλ καθαρισμού του πλήρως αυτόματου
καθαρισμού θαλάμου μαγειρέματος
Καταχώριση προφίλ καθαρισμού
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Καθαρι‐
σμός'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Καθαρισμός' το σύστημα
καθαρισμού 'ConvoClean+'.

3.

Επιλέξτε την επιθυμητή Βαθμίδα καθαρισμού, π.χ.
'Βαθμίδα καθαρισμού 2'.

4.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία, π.χ. 'regular'.

5.

Επιλέξτε εάν το επιθυμείτε τη μία ή και τις δύο πρό‐
σθετες λειτουργίες 'Απολύμανση με ατμό' και 'Στέ‐
γνωμα'.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ καθαρισμού έχει καταχωρι‐
στεί.
Περαιτέρω βήματα:
Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού, διαδικασία βλέπε Σελίδα 73

■
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10.6 Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού
Προϋποθέσεις
■

■

Πριν από την έναρξη ενός προφίλ καθαρισμού να μάθετε και να ακολουθείτε οπωσδήποτε τους κα‐
νόνες και τις υποδείξεις κινδύνου σχετικά με την ασφαλή εργασία κατά τον καθαρισμό που παρατί‐
θενται στο εγχειρίδιο χρήσης και να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται εκεί.
Καταχωρίσατε ένα επιθυμητό προφίλ καθαρισμού.

Έναρξη διαδικασίας καθαρισμού
Επιλέξτε το κουμπί 'Επιβεβαίωση' για να ξεκινήστε
τη διαδικασία καθαρισμού.

1.

Αποτέλεσμα: Το προφίλ καθαρισμού ξεκινάει αμέ‐
σως.
Περαιτέρω βήματα:
Διακοπή της διαδικασίας καθαρισμού, διαδικασία βλέπε Σελίδα 73
■ Καθαρίστε με το προφίλ καθαρισμού, διαδικασία βλέπε κεφάλαιο 'Να ενεργήσετε έτσι κατά τον κα‐
θαρισμό' στο εγχειρίδιο χρήσης

■

10.7 Διακοπή διαδικασίας καθαρισμού
Προϋποθέσεις
■
■

Καταχωρίσατε ένα προφίλ καθαρισμού.
Ξεκινήσατε το προφίλ καθαρισμού.

Διακοπή διαδικασίας καθαρισμού
Επιλέξτε το κουμπί 'Στοπ' για να σταματήστε τη δια‐
δικασία καθαρισμού.

1.

Αποτέλεσμα: Η διαδικασία καθαρισμού σταματάει
(δυνατόν μόνο εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα
καθαριστικό).
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11 Εκτέλεση ρυθμίσεων στο easyTouch
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα για τις σημαντικές ενέργειες με τις 'Ρυθμίσεις' του
easyTouch.
Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Ρυθμίσεις' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και τις λει‐
τουργίες τους.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

11.1 Οι ρυθμίσεις σε γενική άποψη
Δυνατότητες ρύθμισης και δικαιώματα πρόσβασης
Μέσω της σελίδας 'Ρυθμίσεις' μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις συσκευής του φούρνου σας κυκλοφο‐
ρίας θερμού αέρα. Η πρόσβαση στις δυνατότητες ρύθμισης μπορεί να εφοδιαστεί για διάφορες ομάδες
χειριστών με δικαιώματα πρόσβασης, δηλαδή αυτές να είναι προσβάσιμες μόνο με κωδικό πρόσβασης.
Εάν ο χειριστής έχει πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη περιοχή της σελίδας 'Ρυθμίσεις', αυτό φαίνεται ως
εξής:
■
Κουμπί σε σκούρο γκρι, περιοχή διαθέσιμη.
■
Κουμπί σε ανοιχτό γκρι, περιοχή μη διαθέσιμη.
Η περιοχή 'Service' είναι διαθέσιμη μόνο για τον τεχνικό του Service.
Εργασίες με τη σύνδεση USB
Για μερικές περιοχές στις 'Ρυθμίσεις' χρειάζεστε τη σύνδεση USB του φούρνου σας κυκλοφορίας θερ‐
μού αέρα. Αυτή βρίσκεται στο πλαίσιο χειρισμού easyTouch.
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11.2 Η σελίδα Ρυθμίσεις
Ένδειξη Ρυθμίσεις
Τρέχουσα ώρα

Γενικές ρυθμίσεις
Γενικές ρυθμίσεις συσκευής για μαγείρεμα και
καθαρισμό
Γλώσσες
Ρύθμιση της γλώσσας για την επιφάνεια χειρι‐
σμού
Βιβλίο μαγειρικής
Επιλογή ενός βιβλίου μαγειρικής
Service
Υποστήριξη κατά τις εργασίες συντήρησης και
κατά την αναζήτηση βλαβών
Ημερολόγιο
Λίστα με καταγεγραμμένες ενέργειες της μονά‐
δας ελέγχου και με αναφορές βλαβών
Ημερομηνία/ώρα
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Sound
Ρύθμιση ήχου και έντασης ήχου των ηχητικών
σημάτων
Κωδικός πρόσβασης
Ορισμός ενός κωδικού πρόσβασης για το
Press&Go
Εισαγωγή/Εξαγωγή
Εισάγονται ή εξάγονται δεδομένα της συσκευής
με τη βοήθεια μίας συνδεδεμένης, εξωτερικής
μνήμης δεδομένων
Φιλμ
Πρόσβαση στα φιλμ χειριστή
Backup/Restore
Ασφαλίζονται ή αποκαθίστανται δεδομένα της
συσκευής με τη βοήθεια μίας συνδεδεμένης,
εξωτερικής μνήμης δεδομένων
Μεταφορά
Δημιουργία μεταφοράς δεδομένων σε έναν
συνδεδεμένο διακομιστή
Βασική σελίδα
Πίσω
Βοήθεια
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11.3 Ρύθμιση γλώσσας
Ρύθμιση γλώσσας
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γλώσ‐
σες'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Γλώσσες' την επιθυμητή
γλώσσα.

4.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση για τη γλώσσα υιοθετήθη‐
κε.
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11.4 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Ημερο‐
μηνία/ώρα'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ημερομηνία/ώρα' την επιθυμη‐
τή ημερομηνία.

4.

Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας.

5.

Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα.

6.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Χρόνος' την επιθυμητή
ώρα.

7.

Επιβεβαιώστε την καταχώριση.

Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις για την ημερομηνία και
την ώρα υιοθετούνται.
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11.5 Ρύθμιση ήχων σήματος
Ρύθμιση ήχων σήματος
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Sound'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Sound' την περιοχή του επιθυ‐
μητού ήχου σήματος.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρύθμιση ήχου σήματος' το
κουμπί του ήχου σήματος που είναι επιλεγμένος
τώρα.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Επιλογή ήχου σήματος' από
τη λίστα των ήχων σήματος τον επιθυμητό ήχο σή‐
ματος (επιλογή = με πράσινο πλαίσιο).

6.

Ή εισαγάγετε έναν επιθυμητό ήχο σήματος μέσω
της σύνδεσης USB.

7.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

8.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρύθμιση ήχου σήματος' τη
διάρκεια του ήχου σήματος και ρυθμίστε την ένταση
ήχου του σήματος.

9.

Επιβεβαιώστε την καταχώριση.

Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις για τον ήχο σήματος υιο‐
θετούνται.
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11.6 Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Press&Go
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για Press&Go
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Κωδικός
πρόσβασης'.

3.

Καταχωρίστε στη σελίδα 'Κωδικός πρόσβασης' τον
4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης από τα ψηφία του
πληκτρολογίου.

4.

Επιβεβαιώστε την καταχώριση.

Αποτέλεσμα: Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται.
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11.7 Αλλάξτε από Press&Go σε Press&Go+
Αλλάξτε από Press&Go σε Press&Go+
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές
ρυθμίσεις'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί
'Θάλαμος μαγειρέματος'.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Θάλαμος μαγειρέματος' το
κουμπί 'Press&Go - Press&Go+'.

5.

Επιβεβαιώστε την αλλαγή.

Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση υιοθετήθηκε.
Περαιτέρω βήματα:
Εκτέλεση ρυθμίσεων για Press&Go, διαδικασία βλέπε Σελίδα 83

■
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11.8 Εκτέλεση ρυθμίσεων για τον καθαρισμό
Εκτέλεση γενικών ρυθμίσεων
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές
ρυθμίσεις'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί
'Καθαρισμός'.

4.

Ελέγξτε ή αλλάξετε ενδεχ. στη σελίδα 'Καθαρισμός'
την τρέχουσα ρύθμιση για τον πλήρως αυτόματο
καθαρισμός ConvoClean+.

5.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αποτέλεσμα: Η ρύθμιση υιοθετήθηκε.
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11.9 Εκτέλεση ρυθμίσεων για το θάλαμο μαγειρέματος
Εκτέλεση γενικών ρυθμίσεων
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές
ρυθμίσεις'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί
'Θάλαμος μαγειρέματος'.

4.

Ελέγξτε ή αλλάξετε ενδεχ. στη σελίδα 'Θάλαμος μα‐
γειρέματος' τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το θάλαμο
μαγειρέματος.

5.

Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.

Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις υιοθετούνται.
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11.10 Εκτέλεση ρυθμίσεων για Press&Go
Εκτέλεση γενικών ρυθμίσεων
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Γενικές
ρυθμίσεις'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Γενικές ρυθμίσεις' το κουμπί
'Press&Go.

4.

Ελέγξτε ή αλλάξετε ενδεχ. στη σελίδα 'Press&Go'
τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το Press&Go.

5.

Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.

Αποτέλεσμα: Οι ρυθμίσεις υιοθετούνται.
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11.11 Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής
Προϋποθέσεις
■

Υπάρχει ένα στικ USB με δεδομένα βιβλίου μαγειρικής.

Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Εισαγω‐
γή/Εξαγωγή'.

3.

Τοποθετήστε το στικ USB.

4.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Εισαγωγή/Εξαγωγή' το κουμπί
'Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής'.

5.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Εισαγωγή βιβλίου μαγειρικής'
το επιθυμητό βιβλίο μαγειρικής από το στικ USB.

6.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

7.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Αποτέλεσμα: Το βιβλίο μαγειρικής εισήχθη από το
στικ USB.
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11.12 Επιλογή βιβλίου μαγειρικής
Προϋποθέσεις
■

Εισήχθη ένα βιβλίο μαγειρικής.

Επιλογή βιβλίου μαγειρικής
1.

Επιλέξτε στη 'Βασική σελίδα' το κουμπί 'Ρυθμίσεις'.

2.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Ρυθμίσεις' το κουμπί 'Βιβλίο
μαγειρικής'.

3.

Επιλέξτε στη σελίδα 'Βιβλίο μαγειρικής' το επιθυμη‐
τό βιβλίο μαγειρικής.

4.

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

5.

Επιβεβαιώστε την υιοθέτηση.

Αποτέλεσμα: Τα προφίλ μαγειρέματος του βιβλίου
μαγειρικής μπορούν τώρα να επιλεγούν στη σελίδα
'Βιβλίο μαγειρικής'.
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12 Χειρισμός σε περίπτωση βλάβης
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο σας εξηγούμε το χειρισμό του φούρνου σας κυκλοφορίας θερμού αέρα στο
easyTouch σε περίπτωση βλάβης.
Σας παρουσιάζουμε τη σελίδα 'Βλάβη συστήματος' και σας εξηγούμε τα σχετικά διαθέσιμα κουμπιά και
τις λειτουργίες τους.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη Βοήθεια On-Screen.

12.1 Εργασίες σε περίπτωση βλάβης
Η εξέλιξη σε περίπτωση βλάβης
Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου κυκλοφορίας θερμού αέρα παρουσιαστεί μία βλάβη
συστήματος, αυτή παρουσιάζεται με την εμφάνιση της σελίδας 'Βλάβη συστήματος'. Συγχρόνως εμφα‐
νίζεται μία περίπτωση βλάβης με το κουμπί 'Βλάβη' στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του λογισμικού
easyTouch. Αυτό το κουμπί φαίνεται για όσο υπάρχει μία βλάβη συστήματος.
Ελέγξτε εάν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας αυτή τη βλάβη συστήματος ή απευθυνθείτε γι αυτό
στον αριθμό τηλεφώνου Service που έχετε ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
Οι βλάβες που μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας και οι απαιτούμενες ενέργειες υπάρχουν στα θέ‐
ματα 'Κωδικοί βλάβης' και 'Λειτουργία ανάγκης', στο κεφάλαιο 'Συντήρηση', στην ενότητα 'Αντιμετώπιση
βλαβών', στο εγχειρίδιο χρήσης.
Ο φούρνος σας κυκλοφορίας θερμού αέρα διαθέτει μία λειτουργία ανάγκης, για να μπορείτε να συνεχί‐
σετε να εργάζεστε παρόλο που υπήρξε μία σύντομη, μη αντιμετωπίσιμη βλάβη. Αυτό σας δίνει τη δυνα‐
τότητα περιορισμένης λειτουργίας της συσκευής παρά τη βλάβη. Εάν η εμφανιζόμενη βλάβη συστήμα‐
τος επιτρέπει μία περιορισμένη λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να κλείσετε τη σελίδα 'Βλάβη συστή‐
ματος' και να συνεχίσετε με τη λειτουργία.
Πλοήγηση σε περίπτωση βλάβης
Μέσω του κουμπιού 'Βλάβη' στο κάτω μέρος κάθε σελίδας φτάνετε στη σελίδα 'Βλάβη συστήματος' για
να μπορέσετε να δείτε τις τρέχουσες βλάβες συστήματος:
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12.2 Η σελίδα Βλάβη συστήματος
Βλάβη συστήματος
Τρέχουσα ώρα

Λίστα με βλάβες συστήματος και κωδικούς
βλάβης

Τηλέφωνο Service

Προς τα κάτω
Επιβεβαίωση βλάβης
Προς τα πάνω
Πίσω
Ρυθμίσεις
Βλάβη
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Φούρνος κυκλοφορίας θερμού αέρα
Convotherm 4 easyTouch
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Item no.
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