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1 Allmänt

1 Allmänt
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns information om hanteringen av denna manual.

1.1 Kunddokumentationens struktur
Delar av kunddokumentationen
Kombiugnens kunddokumentation består av följande:
■
Installationsmanual
■
Driftsmanual
■
Driftsanvisning easyTouch (denna manual, utdrag ur On-Screen-hjälp)
■
Integrerad On-Screen-hjälp i easyTouch (fullständig anvisning för hantering av programmet)
Installationsmanualens teman
Installationsmanualen är avsedd för utbildad personal se 'Personalkrav' i installationsmanualen.
Den innehåller följande teman:
■
Struktur och funktion: beskriver relevanta delar för installation av kombiugnen
■
Säkerhet: beskriver alla faror och lämpliga motåtgärder vid installationsarbeten
■
Transport: innehåller nödvändig information om transport av kombiugnen
■
Uppställning: listar och beskriver kombiugnens uppställningsvarianter
■
Installation: beskriver alla nödvändiga försörjningsanslutningar
■
Idrifttagning: beskriver kombiugnens första användning
■
Urdrifttagning: beskriver nödvändiga arbeten vid slutet av kombiugnens användning
■
Tekniska data, anslutningsscheman: innehåller all nödvändig teknik information för kombiugnen
■
Checklistor: innehåller kontrollistor för kombiugnens installation och garanti
Driftsmanualens teman
Driftsmanualen är avsedd för informerad personal och utbildad personal se 'Personalkrav' i driftsma‐
nualen.
Den innehåller följande teman:
■
Struktur och funktion: beskriver relevanta delar för hantering av kombiugnen
■
Säkerhet: beskriver alla faror och lämpliga motåtgärder vid kombiugnens hantering
■
Tillagning: beskriver regler, arbetsförlopp, användningssteg och aggregathantering vid tillagning
■
Rengöring: listar och beskriver rengöringsmetoder, rengöringsmedel, arbetsförlopp, användnings‐
steg och aggregathantering vid rengöring
■
Underhåll: innehåller garantianvisningar, underhållsschema, information om störningar, fel och
nöddrift och arbetsförlopp, användningssteg och aggregathantering vid underhåll
Teman för manualen och On-Screen-hjälp
Manualen och On-Screen-hjälpen är avsedda för informerad personal och utbildad personal se 'Perso‐
nalkrav' i driftsmanualen. Manualen är ett utdrag ur On-Screen-hjälpen för easyTouch.
Manual och On-Screen-hjälp innehåller följande teman:
■
Användargränssnittets struktur: förklarar kombiugnens användargränssnitt
■
Programhantering: innehåller anvisningar att mata in och öppna tillagningsprofiler, öppna rengör‐
ingsprofiler, starta tillagnings- och rengöringsförlopp, beskriver inställningar i Settings och import
och export av data
■
Vald tillagningsprofil: listar prövade tillagningsprofiler
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1.2 Säkerhetsinformation som måste läsas
Säkerhetsinformation i kunddokumentationen
Säkerhetsinformation för kombiugnen finns endast i installationsmanualen och driftsmanualen.
I installationsmanualen finns säkerhetsinformation gällande beskrivna arbeten för transport, uppställ‐
ning, installation, idrifttagning och urdrifttagning.
I driftsmanualen finns säkerhetsinformation gällande beskrivna arbeten för tillagning, rengöring och
underhållsarbeten.
Vad gäller säkerheten skall manualen alltid användas tillsammans med driftsmanualen eller installa‐
tionsmanualen. Vid arbeten utanför normal programhantering, skall säkerhetsinformationen i driftsma‐
nualen och installationsmanualen beaktas.
Delar i denna kunddokumentation som måste läsas
Innehållet i denna manual begränsas endast till beskrivningen av användargränssnittet. Anvisningarna
slutar alltid med starten av ett förlopp där varningsinstruktioner skall följas, t.ex. vid tillagning eller ren‐
göring. Anvisningar för genomförande av ett sådant förlopp finns i installationsmanualen eller i drifts‐
manualen.
För att garantera säkerheten måste alla personer som hanterar kombiugnen ha läst och förstått följan‐
de delar i kunddokumentationen innan alla arbeten påbörjas:
■
beroende på arbete som skall genomföras, kapitlet För din säkerheti installationsmanualen eller i
driftsmanualen
■
Avsnitten i installationsmanualen eller driftsmanualen som beskriver aktiviteter som skall genomfö‐
ras
Om man inte följer säkerhetsinformationen i installationsmanualen eller driftsmanualen, riskerar man
att förorsaka skador eller t.o.m dödsfall och materialskador.
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1.3 Om denna driftsmanual
Ändamål
Denna driftsanvisning skall möjliggöra en överblick av easyTouch-programmet och säker hantering
och ger möjlighet att omsätta grundläggande uppgifter med programmet för personer som arbetar
med kombiugnen.
Fullständig anvising för hantering av EasyTouch finns i Onscreen-hjälpen.
Målgrupper
Målgruppens namn

Aktiviteter

Kock

Utför huvudsakligen organisatoriska aktiviteter som t.ex.
■ Ange tillagningsprofildata
■ Editera tillagningsprofiler i kokboken
■ Skapa nya tillagningsprofiler
■ Göra aggregatinställningar
Utför dessutom alla användaråtgärder.
Utför korrekt hantering som t.ex.
■ Välja tillagningsprofil
■ Starta en tillagningsprofil
■ Välja rengöringsprofil

Användare

Manualens struktur
Kapitel/avsnitt

Ändamål

Målgrupp

Allmänt

Förklarar hanteringen av denna manual

easyTouch i översikt

■

Kock
Användare
Kock
Användare

■

Hantering av OnScreen-hjälpen
Inmatning av tillagnings‐
profiler - sidan Tillaga

Innehåller en beskrivning av användargränssnittet i över‐
sikt
Förklarar hanteringen av mjukvaran

Förklarar hanteringen av On-screen-hjälpen
■
■

Beskriver de viktigaste sidorna i användargränssnittet för
inmatning av tillagningsprofiler
Innehåller anvisningar för inmatning av tillagningsprofiler

Inmatning av speciella
Innehåller anvisningar för inmatning av tillagningsprofiler för
tillagningsmetoder - si‐
speciella tillagningsmetoder
dan Tillaga
Inmatning av tillagnings‐ ■ Beskriver de viktigaste sidorna i användargränssnittet för
profiler - sidan Regene‐
inmatning av tillagningsprofiler
■ Innehåller anvisningar för inmatning av tillagningsprofiler
rera
Tillagning med easy‐
Touch

■
■

Kock
Användare
Kock
Användare
Kock
Användare
Kock
Användare

Innehåller en beskrivning av tillagningsförloppen i pro‐
Kock
grammet
Användare
Innehåller anvisningar för hantering av användargränssnit‐
tet i easyTouch vid tillagning

Arbeta med kokbok

Innehåller anvisningar för kokbokens hantering

Arbeta med Press&Go /
Press&Go+

Innehåller en beskrivning för Press&Go och Press&Go+
Innehåller anvisningar för kombiugnens hantering med
Press&Go
■ Innehåller en beskrivning av rengöringsförloppen i pro‐
Användare
grammet
■ Innehåller anvisningar för hantering av användargränssnit‐
tet vid rengöring

Rengöring med easy‐
Touch
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Kock
Användare
Kock
Användare

1 Allmänt
Kapitel/avsnitt

Ändamål

Målgrupp

Göra Inställningar in
easyTouch

Innehåller anvisningar för inställning av Inställningar (inställ‐ Kock
ningar)

Hantering vid förekom‐
mande fel

Förklarar hanteringen vid förekommande fel

Skrivsätt för decimaler
En decimalpunkt används alltid för internationell enhetlighet.
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Kock
Användare

2 easyTouch i översikt

2 easyTouch i översikt
Kapitlets ändamål
easyTouch är användarkonceptet i din kombiugn.
I denna manual presenteras de viktigaste funktionerna i easyTouch användargränssnitt i översikt.
Vi förklarar de viktigaste inmatningssidorna och tillgängliga knappfält och deras funktioner.
Vi förklarar hanteringen av easyTouch användargränssnitt med enklar anvisningar för inmatning av de
viktigaste funktionerna och sammanhangen.
En fullständig beskrivning av användargränssnittet easyTouch finns i On-Screen-hjälpen.

2.1 Huvudsidan för easyTouch
Inledning
Aggregatet genomför en självdiagnos när din kombiugn startas i easyTouch manöverpanel.
Huvudsida
Huvudsidan för easyTouch användargränssnitt visas om mjukvaran är driftsklar:
Indikering aktuell sida
Aktuellt klockslag
Tillagning
Öppna sidan 'Tillagning'
Manuell inmatning av tillagningsprofiler
Press&Go
Öppna sidan 'Press&Go'
Automatisk tillagning via snabbval
Press&Go+ (omkopplingsbar)
Öppna sidan 'Press&Go+'
Favoriter i kokbok
Kokbok
Öppna sidan 'Kokbok'
Administration av tillagningsprofiler
Regenerera
Öppna sidan 'Regenerera'
Manuell inmatning av tillagningsprofiler
Inställningar
Öppna sidan 'Inställningar'
Tillgång till aggregatinställningar
Hjälp
Access till On-Screen-hjälpen
Rengöring
Öppna sidan 'Rengöring'
Val av rengöringsprofiler för ugnsrengör‐
ing
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2.2 Funktioner i easyTouch i översikt
Driftsläge och tillagningsmetod
Du kan arbeta med följande driftslägen via sidan 'Tillagning' i easyTouch:
■
Ånga
■
Kombiånga
■
Hetluft
■
Smoker (endast tillgängligt för aggregat med alternativet ConvoSmoke)
Du kan använda olika tillagningsmetoder tillsammans med tillagningsfunktionerna (ACS+ tilläggsfunk‐
tioner) och Tilläggsfunktioner:
■
Tillagning med låg temperatur (LT-tillagning)
■
Delta-T-tillagning
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Press&Go / Press&Go+
Med 'Press&Go' kan tillagningen ske via snabbvalsknappar med fördefinierade tillagningsprofiler. Till‐
agningen är mycket enkel med samma kvalitet. Detta används för optimal processäkerhet.
Utvalda favoriter i kokboken finns tillgängliga för snabbval under 'Press&Go+'.
Det är möjligt att växla mellan 'Press&Go' och 'Press&Go+'.
Kokboken
Med easyTouch kan du skapa egna tillagningsprofiler och administrera upp till 399 tillagningsprofiler
via sidan 'Kokbok'.
Kokboken innehåller dessutom redan fördefinierade tillagningsprofiler.
Kokböcker kan importeras och exporteras via USB-anslutningen.
Regenereringsfunktioner
Du kan arbeta med följande regenereringsfunktioner via sidan 'Regenerera' i easyTouch:
■
Regenerera à la Carte
■
Bankettregenerera
■
Tallriksregenerera
Settings
Kombiugnens inställningar kan göras via sidan 'Settings'.
Rengöring
Olika rengöringsprofiler är tillgängliga för ugnsrengöring på 'Rengöring' i easyTouch:
Rengöringsprofil Spola med vatten
■
Rengöringsprofil Spola med klart diskmedel ConvoCare
■
Helautomatisk ugnsrengöring ConvoClean+: Inställbara rengöringsprofiler för olika smutsgrad och
rengöringstider, Ångdesinficering och Torkning kan väljas
■
Rengöringsprofil halvautomatisk rengöring
■

On-Screen-hjälp
En fullständig beskrivning av användargränssnittet easyTouch finns i On-Screen-hjälpen. Du kan öpp‐
na On-Screen-hjälpen på startsidan och alla övriga sidor.
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2.3 Hantering av easyTouch
Navigering genom easyTouch
Kombiugnens alla funktioner når du via de olika sidorna i easyTouch användargränssnitt. Alla tillgäng‐
liga funktioner finns som knappfält på dessa sidor.
Via 'Huvudsidan' har du tillgång till alla övriga sidor i easyTouch användargränssnitt genom att välja
önskade knappfält, t.ex. på sidan 'Tillagning':

Inmatningssidor för easyTouch
Önskade funktioner väljs via knappfälten på respektive inmatningssida:
Översta raden i easyTouch:
Indikering av aktuell sida, aktuellt klockslag,
ev. indikering av tillagningsprofilsnamn
Huvudområde med knappfält för inmatning av
data:
■ Mörkgrått knappfält = funktionen är tillgänglig
resp. vald
■ Ljusgrått knappfält = funktionen är inte till‐
gänglig resp. inte vald

1
2

Sidfot i easyTouch:
Knappfält för övriga sidor och för navigering i
easyTouch

3
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3 Hantering av On-Screen-hjälpen
Kapitlets ändamål
Kombiugnens hantering med easyTouch användargränssnitt beskrivs fullständigt i On-Screen-hjälpen
som kan visas i användargränssnittet.
Detta kapitel beskriver hur du kan visa On-Screen-hjälpen och navigera i den.

3.1 Startsida för On-Screen-hjälpen
Startsidans funktioner
Startsida för Onscreenhjälp är den centrala utgångspunkten för navigering i Onscreenhjälpen.
Innehållsförteckning för Onscreenhjälp:
Navigering till teman via knappfält
Navigeringsrad som rubrikrad på varje sida i
Onscreenhjälpen
Knappfält för kort beskrivning av hantering av
Onscreen-hjälpen

1
2
3
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3.2 Access till Onscreenhjälpen
Till startsidan
Du kommer direkt till On-Screen-hjälpens startsida från huvudsidan i användargränssnittet easyTouch
genom att trycka på frågetecknet i sidfoten:

Till beskrivningen av aktuell sida
Du kommer direkt till beskrivningen för aktuellt öppen sida i användargränssnittet easyTouch från si‐
dan genom att trycka på frågetecknet i sidfoten:
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3.3 Navigeringsmöjligheter på sidorna i Onscreenshjälpen
Navigationsrad
1

Till startsidan för On-Screen-hjälp

2

Till översikten för informationsfilmer

3

Tillbaka i historiken:
Tillbaka till föregående sida
Sida tillbaka:
Tillbaka en sida i On-Screen-hjälpen
Sida framåt:
Framåt en sida i On-Screen-hjälpen
Framåt i historiken:
Tillbaka till sidan som du kom till via knappfäl‐
tet 'Tillbaka i historiken'

4
5
6

Navigering till sidans början
7

Uppåt till början av aktuell sida

8

Navigering till teman via knappfält

9
10

Till underliggande innehållsförteckning för
Struktur för användargränssnittet i easyTouch
Till beskrivningen av följande sida

11

Till mer information om temat

12

Till anvisning för detta tema

Underliggande innehållsförteckning

Knappfält i textområde
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Navigering i beskrivningar för processidor
Till beskrivningen av följande processida

13
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4 Inmatning av tillagningsprofiler - sidan Tillaga
Kapitlets ändamål
Detta kapitel innehåller en översikt över driftslägen i din kombiugn, tillgängliga tillagningsfunktioner
(ACS+ tilläggsfunktioner) och tilläggsfunktioner och vi presenterar de speciella tillagningsmetoderna
och beskriver deras funktionssätt.
Vi presenterar sidan 'Tillagning' och sidan 'Tilläggsfunktioner' och förklarar tillgängliga knappfält och
deras funktioner och vi visar inmatningen av tillagningsprofiler via sidan 'Tillagning' med steg-för-steganvisningar.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

4.1 Arbeta med sidan Tillagning
Driftsläge
Du kan ange dina tillagningsprofiler via följande driftslägen via sidan 'Tillagning':
■
Ånga
■
Kombiånga
■
Hetluft
■
Smoker (endast tillgängligt för aggregat med alternativet ConvoSmoke)
När enkla tillagningsparametrar har valts, som t.ex. tillagningstemperatur och tillagningstid, kan du
spara dessa tillagningsprofiler i 'Kokbok' och öppna dem under 'Press&Go'.
Möjliga tillagningsmetoder
Driftsläge är lämpligt för följande tillagningsmetoder:
Ånga
■
■
■
■
■

Tillagning
Ångkoka
Blanchera
Pochera
Konservera

Kombiånga
■
■
■

Hetluft

Steka
Baka
Steka

■
■
■
■
■

Steka
Baka
Gratinera
Grilla
Halstra

Smoker
■

Rökning

Temperaturområde
Du tillagar med följande temperaturområden i driftsläge:
Ånga

Kombiånga

Hetluft

Smoker

30°C upp till 130°C

30°C upp till 250°C

30°C upp till 250°C

-

Kärntemperaturmätning arbetar inom temperaturområdet 20°C till 99°C.
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Beroende på driftsläge kan du välja vissa tillagningsfunktioner (ACS+ tilläggsfunktioner):
Ånga
■

Fläkthastighet

Kombiånga
■
■

Hetluft

Fläkthastighet
HumidityPro

■
■

Fläkthastighet
Crisp&Tasty

Smoker
-

Tillgängliga tilläggsfunktioner
Beroende på driftsläge kan du välja lämpliga tilläggsfunktioner för dina tillagningsprofiler via sidan 'Till‐
läggsfunktioner':
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Ånga
■
■
■
■

Programskydd
Reducerad effekt
Förvald starttid
Meddelandesteg

Kombiånga
■
■
■
■
■

Hetluft

Programskydd
Reducerad effekt
Förvald starttid
Meddelandesteg
Fettavskiljning

■
■
■
■
■
■
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Programskydd
Reducerad effekt
Förvald starttid
BakePro
Meddelandesteg
Fettavskiljning

Smoker
■
■
■

Programskydd
Förvald starttid
Meddelandesteg

4 Inmatning av tillagningsprofiler - sidan Tillaga

4.2 Sidan Tillagning
Indikering sidan Tillagning
Aktuellt klockslag

Driftsläge Ånga, valt
Driftsläge Kombiånga
Driftsläge Hetluft

Inmatning tillagningstemperatur
Indikering av angiven tillagningstemperatur
Val temperaturvärde: aktuell ugnstemperatur
Inmatning tillagningstid
Inmatning kärntemperatur
Indikering tillagningstid eller kärntemperatur

AUTO

Fläkthastighet, i 5 nivåer
Reglerar luftströmmens hastighet i ugnen
HumidityPro, 5 nivåer eller automatisk regler‐
ing
Reglerar luftfuktigheten i ugnen
Crisp&Tasty, 5 nivåer eller automatisk regler‐
ing
Avfuktar ugnen
Automatisk reglering
för 'HumidityPro'
Val tilläggsfunktioner
Indikering av valt tillagningsmetod
Indikering av valda tilläggsfunktioner
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Manuell befuktning
Tillsätter fuktighet till ugnen under tillagningen.
Endast tillgänglig under tillagning.
Start
Startar tillagningen
Start med förvärmning
Värmer ugnen med stängd aggregatdörr
Start med Cool down
Kyler ugnen med öppen aggregatdörr och fläk‐
ten igång
Stopp
Stoppar tillagningen
TrayTimer
Timer som kan ställas in för de olika inskjut‐
ningsnivåerna för att kunna använda lediga in‐
skjutningsnivåer under en tillagning.
Radera tillagningssteg
Tillagningssteg bakåt
Översikt tillagningssteg
Lägga till/fram tillagningssteg
Spara tillagningsprofil i kokboken

Huvudsida
Tillbaka
Settings
Hjälp
Kokbok
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4.3 Sidan Tilläggsfunktioner
Indikering sidan Tillagning
Aktuellt klockslag

Tillagning med låg temperatur (LT-tillagning)
Tillagningsmetod där rätter tillagas med låg
temperatur, i 3 tillagningsnivåer
Delta-T-tillagning
Tillagningsmetod där ugnstemperaturen ökar
beroende på kärntemperaturen, i 3 tillagnings‐
nivåer
ecoCooking, vald
Tillagningsmetod där värmeeffekten taktas i
den färdiga tillagningsfasen för att reducera
energiförbrukningen
Cook&Hold
Tillagningsmetod som består av en tillagnings‐
fas och en fas där en viss temperatur hålls, i 3
tillagningsnivåer
Reducerad effekt
Funktion som sänker värmeeffekten för att för‐
hindra belastningstoppar i tillagningen
Programskydd, valt
Funktion som förhindrar att tillagning avbryts
med anslutet energioptimeringssystem
Förvald starttid
Funktion som fastlägger starttiden för en tillag‐
ning till en senare tidspunkt
BakePro
Bakfunktion med befuktning och automatiskt
reglerad stilleståndstid för fläkten i 5 nivåer
Meddelandesteg
Funktion, där meddlanden visas under tillag‐
ningen
Fettavskiljning
Funktion, där en fettavskiljning genomförs un‐
der tillagningen
Bekräfta inmatningen

Tillbaka
Hjälp
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4.4 Ange tillagningsprofil med tillagningstid
Ange tillagningsprofil
1.

Välj knappfältet 'Tillagning' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Hetluft'.

3.

Välj knappfältet 'Tillagningstemperatur'.

4.

Ange önskad tillagningstemperatur på sidan 'Tem‐
peratur'.

5.

Välj knappfältet 'Tillagningstid'.

6.

Ange önskad tillagningstid på sidan 'Tid'.

7.

Välj önskad nivå för 'Fläkthastighet'.

8.

Välj önskad nivå för 'Crisp&Tasty' eller
'HumidityPro', beroende på driftsläge.

9.

Välj knappfältet 'Tilläggsfunktioner'.

10.

Välj önskade tilläggsfunktioner på sidan 'Tilläggs‐
funktioner', t.ex. 'Programskydd'.

11.

Välj knappfältet 'Lägg till tillagningssteg' på sidan
'Tillagning' om du vill ange ett ytterligare tillagnings‐
steg.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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4.5 Ange tillagningsprofil med kärntemperatur
Ange tillagningsprofil
1.

Välj knappfältet 'Tillagning' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Hetluft'.

3.

Välj knappfältet 'Tillagningstemperatur'.

4.

Ange önskad tillagningstemperatur på sidan 'Tem‐
peratur'.

5.

Välj knappen 'Kärntemperatur'.

6.

Ange önskad kärntemperatur på sidan 'Tempera‐
tur'.

7.

Välj önskad nivå för 'Fläkthastighet'.

8.

Välj önskad nivå för 'Crisp&Tasty' eller
'HumidityPro', beroende på driftsläge.

9.

Välj knappfältet 'Tilläggsfunktioner'.

10.

Välj önskade tilläggsfunktioner på sidan 'Tilläggs‐
funktioner', t.ex. 'Programskydd'.

11.

Välj knappfältet 'Lägg till tillagningssteg' på sidan
'Tillagning' om du vill ange ett ytterligare tillagnings‐
steg.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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4.6 Ange tillagningsprofil med förvald starttid
Användningsområde
Tilläggsfunktionen 'Förvald starttid' fastlägger starttiden för en tillagning till en senare tidspunkt
Aggregatet beräknar självständigt tillagningens slut beroende på tillagningsprofilens varaktighet när
starttiden anges. Aggregatet beräknar självständigt tillagningens början när sluttiden anges.
'Förvald starttid' läggs till som första "tillagningssteg" när starttiden resp. sluttiden anges.
Tillagningen startar först vid definierad tidspunkt när nedräkningen startas på sidan 'Förvald starttid'.
Ange tillagningsprofil
1.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Ånga'.

2.

Ange alla tillagningsdata för tillagningsprofilen, t.ex.
'Tillagningstemperatur' på sidan 'Tillagning'.

3.

Välj tilläggsfunktionen 'Förvald starttid' på sidan
'Tilläggsfunktioner'.

4.

Bekräfta urvalet.

5.

Välj tillagningsprofilens starttid eller sluttid på si‐
dan'Förvald starttid'.

6.

Ange önskad starttid eller sluttid på sidan 'Tid'.

7.

Välj knappfältet 'Start' på sidan 'Förvald starttid' och
observera programmets uppmaning.

Resultat: Nedräkningen startar. Tillagningen börjar
omedelbart när nedräkningen är slut.
Ytterligare steg:
Stoppa tillagningen, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Tillaga med tillagningsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel 'Gör enligt följande vid tillagning' i han‐
teringsmanualen

■

Manual

23

4 Inmatning av tillagningsprofiler - sidan Tillaga

4.7 Ange tillagningsprofil med BakePro
Användningsområde
Tilläggsfunktionen 'BakePro' är en speciell bakfunktion med befuktning.
Ange tillagningsprofil
1.

Välj driftsläge 'Hetluft' på sidan 'Tillagning'.

2.

Ange önskade tillagningsdata för tillagningsprofilen,
t.ex. 'Tillagningstemperatur' på sidan 'Tillagning'.

3.

Välj tilläggsfunktionen 'BakePro' på sidan 'Tilläggs‐
funktioner'.

4

Välj en av de fem tillagningsnivåerna, t.ex. '3'.

5.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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4.8 Ange tillagningsprofil med meddelandesteg
Användningsområde
Tilläggsfunktion 'Meddelandesteg' är en funktion som uppmanar användaren att vidta en speciell åt‐
gärd under tillagningen.
När ett meddelande anges, anges texten och meddelandets visningstid.
'Meddelandesteget' bifogas som ”tillagningssteg" i en tillagningsprofil.
Tillagningen startar och tillagningssteget ’Meddelandesteg' utförs till definierad tidspunkt när sidan
'Meddelandesteg’ startats.
Ange tillagningsprofil
1.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Ånga'.

2.

Ange alla tillagningsdata för tillagningsprofilen, t.ex.
'Tillagningstemperatur' på sidan 'Tillagning'.

3.

Välj tilläggsfunktionen 'Meddelandesteg' på sidan
'Tilläggsfunktioner'.

4.

Bekräfta urvalet.

5.

Välj det tomma inmatningsfältet på sidan 'Medde‐
landesteg'.

6.

Ange önskad meddelandetext på sidan 'Ange med‐
delande'.

7.

Välj meddelandets visningstid på sidan 'Meddelan‐
desteg'.

8.

Ange önskad visningstid på sidan 'Tid'.

9.

Välj knappfältet 'Start' på sidan 'Meddelandesteg'
och observera programmets uppmaning.

Resultat: Tillagningen startar. Meddelandet visas
vid definierad tidspunkt.
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Ytterligare steg:
Stoppa tillagningen, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Tillaga med tillagningsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel 'Gör enligt följande vid tillagning' i han‐
teringsmanualen

■
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4.9 Ange tillagningsprofil med fettavskiljning
Användningsområde
Tilläggsfunktionen 'Fettavskiljning' utför en automatisk fettavskiljning under tillagningen.
Tilläggsfunktionen 'Fettavskiljning' är endast tillgänglig för aggregat med alternativet ConvoGrill. Ag‐
gregatet måste förberedas.
Ange tillagningsprofil
1.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Hetluft'.

2.

Ange önskade tillagningsdata för tillagningsprofilen,
t.ex. 'Tillagningstemperatur' på sidan 'Tillagning'.

3.

Välj tilläggsfunktionen 'Fettavskiljning' på sidan 'Till‐
läggsfunktioner'.

4.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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4.10 Sidan Tillagning - Smoker
Indikering sidan Tillagning
Aktuellt klockslag

Driftsläge Ånga
Driftsläge Kombiånga
Driftsläge Hetluft
Driftsläge Smoker, valt
Rökning av livsmedel, alternativ
Inmatning rökningstid
Indikering rökningstid

Val tilläggsfunktioner
Indikering av valda tilläggsfunktioner

Start
Startar tillagningen
TrayTimer
Timer som kan ställas in för de olika inskjut‐
ningsnivåerna för att kunna använda lediga in‐
skjutningsnivåer under en tillagning.
Radera tillagningssteg
Tillagningssteg bakåt
Översikt tillagningssteg
Lägga till/fram tillagningssteg
Spara tillagningsprofil i kokboken

Huvudsida
Tillbaka
Settings
Hjälp
Kokbok
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4.11 Ange tillagningsprofil med Smoker
Användningsområde
Driftsläge 'Smoker' är lämplig för rökning av livsmedel.
Driftsläge 'Smoker' är endast tillgängligt för aggregat med alternativet ConvoSmoke. Aggregatet måste
förberedas.
Ange tillagningsprofil
1.

Välj knappfältet 'Tillagning' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj driftsläge 'Smoker' på sidan 'Tillagning'.

3

Välj knappfältet 'Tillagningstid'.

4.

Ange önskad rökningstid på sidan 'Tid'.

5.

Välj knappfältet 'Tilläggsfunktioner'.

6.

Välj önskade tilläggsfunktioner på sidan 'Tilläggs‐
funktioner', t.ex. 'Programskydd'.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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4.12 Spara angiven tillagningsprofil i kokboken
Förutsättningar
■
■

Du befinner dig på sidan 'Tillagning' eller sidan 'Regenerera'.
Du kan angivit en tillagningsprofil.

Spara angiven tillagningsprofil i kokboken
1.

Välj knappfältet 'Spara som tillagningsprofil' på si‐
dan 'Tillagning' .resp. 'Regenerera'.

2.

Ange tillagningsprofilens namn på sidan 'Tangent‐
bord'.

3.

Bekräfta inmatningen.

4.

Välj ikonen på sidan 'Välj ikon'.

5.

Om en ikon saknas, välj knappfältet 'USB' för att
importera ikonen via USB-anslutningen i easy‐
Touch manöverpanel.

6.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Tillagningsprofilen är sparad i 'Kokboken'.
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4.13 Vadl tillagningsprofil
Olika tillagningsprofiler
Produkt

ACS+

Baguett, TK

170 °C 15 min

Bakad potatis

180 °C

Crème Caramel / Royal
Fiskpinnar
Jäsning, bakverk

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

35 °C

3 min

-

Kycklingbröst, stekt

235 °C

-

72 °C

-

Morötter, färska

100 °C

8 min

-

-

Panerad fläskschnitzel

200 °C

9 min

-

1

3

Tillagningsprofiler ConvoSmoke
Produkt

Steg

Smoker

Salmon Steak (stekt lax)

1
2

ja
-

-

15 min
120 °C
-

50 °C

-

Herb Salt (kryddsalt)

1
2

ja
-

-

75 min
60 °C 20 min

-

-

1

ja

-

2
3

Chicken legs (kycklingklub‐
bor)
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2

-

75 min

-

-

-

180 °C

3 min

-

-

-

170 °C 20 min

-
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5 Inmatning av speciella tillagningsmetoder - sidan Tillaga
Kapitlets ändamål
Detta kapitel innehåller en översikt över de speciella tillagningsmetoderna och beskriver deras funk‐
tionssätt.
Vi visar inmatningen av tillagningsprofiler via sidan 'Tillagning' med steg-för-steg-anvisningar.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

5.1 Arbeta med speciella tillagningsmetoder
Arbeta med speciella tillagningsmetoder
Du kan skapa tillagningsprofiler för de speciella kraven i produkterna för följande tillagningsmetoder.
■
Tillagning med låg temperatur (LT-tillagning)
■
Delta-T-tillagning
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Energiförbrukningen reduceras med samma tillagningsvaraktighet vid ecoCooking.
I övriga tillagningsmetoder är tillagningsprofilerna redan fördefinierade med bestämda tillagningsdata
och flera tillagningssteg, beroende på driftsläge och önskad tillagningsnivå. De fördefinierade tillag‐
ningsprofilerna kan anpassas innan du sparar tillagningsprofilen i 'Kokbok' och öppnar den un‐
der'Press&Go'.
Tillgängliga tillagningsmetoder
Dessa speciella tillagningsmetoder kan du välja beroende på driftsläge via sidan 'Tilläggsfunktioner':
Tillagning med låg tem‐ Delta-T-tillagning
peratur
■
■
■
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Ånga
Kombiånga
Hetluft

■
■
■

ecoCooking

Ånga
Kombiånga
Hetluft

■
■

Kombiånga
Hetluft

Cook&Hold
■
■
■
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5.2 Ange tillagningsprofil för tillagningsmetod tillagning med låg temperatur
Användningsområde
Tillagning med låg temperatur är en tillagningsmetod där livsmedel tillagas med låg temperatur. Där‐
med förlängs tillagningstiden. Man måste alltid använda kärntemperatursensorn.
Tillagning med låg temperatur är lämplig för kött, fågel eller fisk. Produkten tillagas på mest skonsam‐
ma sätt. Den förlorar lite saft och blir mycket saftigare och mör.
Du kan ändra de förinställda tillagningsdata och tillagningsstegen i din tillagningsprofil.
Förinställda tillagningsdata ånga
Tillagningsni‐
vå

Tillag‐
nings‐
steg

Driftsläge

Tillagnings‐ Tillagnings‐ Kärntempe‐ ACS+
temperatur tid i min.
ratur i °C
i °C

Genomstekt

1
2

Ånga
Ånga

100
80

10
-

72

3

Ånga

80

-:-

-

1
2

Ånga
Ånga

100
60

10
-

54

3

Ånga

52

-:-

-

1
2

Ånga
Ånga

100
55

10
-

48

3

Ånga

46

-:-

-

Medium

Blodig

1
1
1
1
1
1

Förinställda tillagningsdata kombiånga
Tillagningsni‐
vå

Tillag‐
nings‐
steg

Driftsläge

Tillagnings‐ Tillagnings‐ Kärntempe‐ ACS+
temperatur tid i min.
ratur i °C
i °C

Genomstekt

1
2

Hetluft
Hetluft

130
75

10
20

-

3

Kombiånga

75

-

72

4

Kombiånga

70

-:-

-

1
2

Hetluft
Hetluft

130
60

10
20

-

3

Kombiånga

60

-

54

1

4

Kombiånga

50

-:-

-

1

1
2

Hetluft
Hetluft

130
55

10
20

-

3

Kombiånga

55

-

48

1

4

Kombiånga

46

-:-

-

1

Medium

Blodig
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Förinställda tillagningsdata hetluft
Tillagningsni‐
vå

Tillag‐
nings‐
steg

Driftsläge

Tillagnings‐ Tillagnings‐ Kärntempe‐ ACS+
temperatur tid i min.
ratur i °C
i °C

Genomstekt

1
2

Hetluft
Hetluft

130
78

10
20

-

3

Hetluft

78

-

72

1

4

Hetluft

72

-:-

-

5

5

Hetluft

72

-

-

1
2

Hetluft
Hetluft

130
60

10
20

-

3

Hetluft

60

-

54

1

4

Hetluft

50

-:-

-

1

1
2

Hetluft
Hetluft

130
55

10
20

-

3

Hetluft

55

-

48

1

4

Hetluft

46

-:-

-

1

Medium

Blodig

5

1
5

5

Ange tillagningsprofil
1.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Kom‐
biånga'.

2.

Välj tillagningsmetoden 'Tillagning med låg tempe‐
ratur' på sidan 'Tilläggsfunktioner'.

3.

Välj en av de tre tillagningsnivåerna, t.ex. 'Genom‐
stekt'.

4.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Tillagningsprofilen med flera steg för 'Till‐
agning med låg temperatur' är öppnad.
Ytterligare steg:
Ändra tillagningssteg, tillvägagångssätt se sidan 40
■ Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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5.3 Ange tillagningsprofil för tillagningsmetod Delta-T-tillagning
Användningsområde
Delta-T-tillagning är en tillagningsmetod där ugnstemperaturen ökar beroende på produktens kärntem‐
peratur. Man måste alltid använda kärntemperatursensorn.
Delta-T-tillagning är lämplig speciellt för skonsam tillagning av kokt skinka, helstekt fisk, galantiner och
äggstanning.
Du kan ändra den förinställda kärntemperaturen och Delta-temperaturen individuellt för din tillagnings‐
profil.
Förinställda tillagningsdata
Driftsläge

Tillagningsnivå

Skillnad i
°C

Tillagnings‐ Kärntempe‐ ACS+
tid i min.
ratur i °C

Ånga

Genomstekt
Medium
Blodig
Genomstekt
Medium
Blodig
Genomstekt
Medium
Blodig

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

Kombiånga

Hetluft

72
54
48
72
54
48
72
54
48

-

Ange tillagningsprofil
1.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Hetluft'.

2.

Välj tillagningsmetoden 'Delta-T-tillagning' på sidan
'Tilläggsfunktioner'.

3.

Välj en av de tre tillagningsnivåerna, t.ex. 'Medium'.

4.

Bekräfta urvalet.

5.

Ändra ev. förinställda tillagningsdata, t.ex. 'Kärn‐
temperatur'.

Resultat: Tillagningsprofilen är öppen.
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Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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5.4 Ange tillagningsprofil för tillagningsmetod ecoCooking
Användningsområde
ecoCooking är en tillagningsmetod där energiförbrukningen reduceras med 25% under samma tillag‐
ningstid tack vare intelligent impulsteknik.
Tillagningsmetoden ecoCooking består av en förtillagningsfas och en färdigtillagningsfas. I förtillag‐
ningsfasen tillagas med standardmetod för att snabbt överföra värme till produkten. I färdigtillagningsf‐
asen utnyttjas ugnens och produktens befintliga värme på bästa sätt för att tillaga produkten till exakt
slutpunkt.
Denna tillagningsmetod är idealisk för livsmedel med långa tillagningstider som stekar, rostbiff eller
stora stekar.

Ange tillagningsprofil
1.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Hetluft'.

2.

Ange önskade tillagningsdata för förtillagningsf‐
asen i din tillagningsprofil, t.ex. 'Tillagningstempe‐
ratur'.

3.

Ange önskad 'Tillagningstid' eller 'Kärntemperatur'.

4.

Välj tillagningsmetoden 'ecoCooking' på sidan 'Till‐
läggsfunktioner'.

5.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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5.5 Ange tillagningsprofil för tillagningsmetod Cook&Hold
Användningsområde
Cook&Hold är en tillagningsmetod i 2 nivåer. Cook&Hold består av en tillagningsfas (Cook-Phase) och
en fas där en viss temperatur hålls (Hold-Phase). Produkten tillagas i driftsläge Ångkoka, Kombiånga
eller Hetluft under Cook-fasen. Produkten mognar skonsamt vid förinställd tillagningstemperatur under
Hold-fasen.
Du kan endast ange tillagningsmetod Cook&Hold fr.o.m tillagningssteg 2 när du anger en tillagnings‐
profil. Tillagningstiden för Hold-fasen kan inte väljas.
Förinställda tillagningsdata
Driftsläge

Tillagningsnivå

Tillagnings‐ Tillagnings‐ Kärntempe‐ ACS+
temperatur tid i min.
ratur i °C
i °C

Ånga

Genomstekt

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Blodig

48

-:-

-

1

Genomstekt

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Blodig

48

-:-

-

1

Genomstekt

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Blodig

48

-:-

-

1

Kombiånga

Hetluft

Ange tillagningsprofil
1.

Välj ett driftsläge på sidan 'Tillaga' t.ex. 'Kom‐
biånga'.

2.

Ange önskade tillagningsdata för tillagningssteg 1
(Cook-Phase) för tillagningsprofilen, t.ex. 'Tillag‐
ningstemperatur' på sidan 'Tillagning'.

3.

Välj knappfältet 'Lägga till tillagningssteg'.

4.

Välj driftsläge för Tillagningssteg 2 (Hold-Phase)
för Tillagningsprofilen på sidan 'Tillagning', t.ex.
'Hetluft'.

5.

Välj tillagningsmetoden 'Cook&Hold' på sidan 'Till‐
läggsfunktioner'.

6.

Välj en av de tre tillagningsnivåerna, t.ex. 'Medium'.
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7.

Bekräfta urvalet.

8.

Ändra ev. Tillagningstemperatur för Hold-fasen för
tillagningsprofilen på sidan 'Tillagning'.

Resultat: Tillagningsprofilen 'Cook&Hold' i 2 nivåer
är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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5.6 Ändra tillagningssteg i en tillagningsprofil
Användningsområde
Ändringen av ett tillagningssteg kan ske via sidan 'Tillaga' när en tillagningsprofil anges och vid valet
av en tillagningsprofil i flera steg ur 'Kokbok'. Under en tillagning kan endast det tillagningssteg ändras
under vilket tillagningen just utförs.
Ändra tillagningssteg
1.

Välj knappfältet 'Översikt tillagningssteg' på sidan
'Kokbok'.

2.

Välj önskat tillagningssteg på sidan 'Översikt tillag‐
ningssteg', t.ex '4'.

3.

Ändra önskade tillagningsdata för detta tillagnings‐
steg när tillagningssteget visas på sidan 'Tillag‐
ning', t.ex. 'Tillagningstid'.

4.

Välj knappfältet 'Översikt tillagningssteg' på sidan
'Kokbok'.

5.

Kontrollera ändringarna på sidan 'Översikt tillag‐
ningssteg'.

6.

Bekräfta ändringarna.

Resultat: Tillagningssteget är ändrat.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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5.7 Flytta eller radera tillagningssteg i en tillagningsprofil
Användningsområde
Radera eller flytta ett tillagningssteg kan ske via sidan 'Tillaga' när en tillagningsprofil anges och vid
valet av en tillagningsprofil i flera steg ur 'Kokbok'. Tillagningsstegen kan inte längre raderas eller flyt‐
tas under tillagningen.
Flytta eller radera tillagningssteg
1.

Välj knappfältet 'Översikt tillagningssteg' på sidan
'Kokbok'.

2.

Välj knappfältet 'Redigera tillagningssteg’ för öns‐
kat tillagningssteg på sidan 'Översikt tillagnings‐
steg' för att aktivera funktionen.

3.

Välj knappfältet 'Radera tillagningssteg’ för att ra‐
dera ett tillagningssteg i en tillagningsprofil. Eller
välj 'Uppåt' resp. 'Nedåt’ för att ändra tillagnings‐
stegens ordningsföljd.

4.

Välj knappfältet 'Redigera tillagningssteg' för att in‐
aktivera funktionen.

5.

Bekräfta ändringarna.

Resultat: Tillagningsprofilen är ändrad.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■

Manual

41

6 Inmatning av tillagningsprofiler - sidan Regenerera

6 Inmatning av tillagningsprofiler - sidan Regenerera
Kapitlets ändamål
Detta kapitel innehåller en översikt över regenereringsfunktionerna i din kombiugn.
Vi presenterar sidan 'Regenerera' och förklarar tillgängliga knappfält och deras funktioner och vi visar
inmatningen av en tillagningsprofil via sidan 'Regenerera' med steg-för-steg-anvisningar.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

6.1 Arbeta med sidan Regenerera
Regenereringsfunktioner
Regenerera är kombiugnens regenereringsfunktion där förtillagade rätter färdigtillagas för servering.
'Regenerera' är lämplig för nästan alla rätter. Rätterna är redan förberedda på tallrikar eller i behållare.
Du kan ange nya tillagningsprofiler via sidan 'Regenerera' och arbeta med följande regenereringsfunk‐
tioner:
■
Regenerera à la Carte
■
Bankettregenerera
■
Tallriksregenerera
Temperaturområde
Du tillagar med följande temperaturområden med regenereringsfunktionen:
Regenerera à la Carte

Bankettregenerera

Tallriksregenerera

120°C upp till 160°C

120°C upp till 160°C

120°C upp till 160°C

Kärntemperaturmätning arbetar inom temperaturområdet 20°C till 99°C.
Tillgängliga tillagningsfunktioner
Du kan välja vissa tillagningsfunktioner (ACS+ tilläggsfunktioner) med regenereringsfunktionerna:
Regenerera à la Carte
■

Fläkthastighet

Bankettregenerera
■

Fläkthastighet

Tallriksregenerera
■

Fläkthastighet

Tillgängliga tilläggsfunktioner
Du kan välja lämpliga tilläggsfunktioner för dina tillagningsprofiler via sidan 'Tilläggsfunktioner' med re‐
genereringsfunktionerna:
Regenerera à la Carte
■
■
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Reducerad effekt

Bankettregenerera
■
■

Programskydd
Reducerad effekt
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Tallriksregenerera
■
■

Programskydd
Reducerad effekt
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6.2 Sidan Regenerera
Indikering Regenerera
Aktuellt klockslag

Regenereringsfunktion Regenerera à la Carte,
vald
Regenereringsfunktion Bankettregenerera
Regenereringsfunktion Tallriksregenerera

Inmatning tillagningstemperatur
Indikering av angiven tillagningstemperatur
Val temperaturvärde: aktuell ugnstemperatur
Inmatning tillagningstid, vald
Inmatning kärntemperatur
Indikering tillagningstid eller kärntemperatur
Fläkthastighet, i 5 nivåer
Reglerar luftströmmens hastighet i ugnen

Val tilläggsfunktioner
Indikering av valda tilläggsfunktioner

Start
Startar tillagningen
Start med förvärmning
Värmer ugnen med stängd aggregatdörr
Start med Cool down
Kyler ugnen med öppen aggregatdörr och fläk‐
ten igång
Stopp
Stoppar tillagningen
TrayTimer
Timer som kan ställas in för de olika inskjut‐
ningsnivåerna för att kunna använda lediga in‐
skjutningsnivåer under en tillagning.
Spara tillagningsprofil i kokboken
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Huvudsida
Tillbaka
Settings
Hjälp
Kokbok
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6.3 Sidan Tilläggsfunktioner
Indikering sidan Tillagning
Aktuellt klockslag

Reducerad effekt
Funktion som sänker värmeeffekten för att för‐
hindra belastningstoppar i tillagningen
Programskydd, valt
Funktion som förhindrar att tillagning avbryts
med anslutet energioptimeringssystem

Bekräfta inmatningen

Tillbaka
Hjälp
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6.4 Ange tillagningsprofil via Regenerera
Ange tillagningsprofil
1.

Välj knappfältet 'Regenerera' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj en av regenereringsfunktionerna på sidan 'Re‐
generera' t.ex. 'Regenerera à la Carte'

3.

Välj knappfältet 'Tillagningstemperatur'.

4.

Ange önskad tillagningstemperatur på sidan 'Tem‐
peratur'.

5.

Välj knappfältet 'Tillagningstid' eller ev. 'Kärntempe‐
ratur'.

6.

Ange önskad tillagningstid sidan 'Tid' eller ev. öns‐
kad kärntemperatur på sidan 'Temperatur'.

7.

Välj önskad nivå för 'Fläkthastighet'.

8.

Välj knappfältet 'Tilläggsfunktioner'.

9.

Välj önskade tilläggsfunktioner på sidan 'Tilläggs‐
funktioner', t.ex. 'Programskydd'.

Resultat: Tillagningsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Spara tillagningsprofilen i kokbok, tillvägagångssätt se sidan 30

■
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7 Tillagning med easyTouch
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns en allmän beskrivning för en tillagning med easyTouch och steg-för-steg-anvis‐
ningar för viktiga aktiviteter vid tillagning.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

7.1 Tillagning i översikt
Tillagning i easyTouch
Du behöver en lämplig tillagningsprofil för din produkt för att kunna tillaga med din kombiugn. Tillag‐
ningsprofilen kan anges på nytt via sidan 'Tillagning' eller via sidan 'Regenerera' i easyTouch använ‐
dargränssnitt. Du kan även välja och starta en tillagningsprofil via dian 'Kokbok' under befintliga tillag‐
ningsprofiler.
Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker hantering av aggre‐
gatet i driftsmanualen innan tillagningen startas och följa anvisningarna.
Användaren leds genom processidor som följer på varandra med hjälp av användarinformation och
uppmaning om agerande under tillagningen. Användaren kan även göra ändringar i tillagningsprofilen
via processidorna.
Tillagningen framsteg visas med förloppsindikator och tidsuppgifter resp. temperaturuppgifter på pro‐
cessidorna. När en tillagning är avslutad anges motsvarande användarinformation och en signalton.
Starta en tillagning
När en tillagning startas öppnas respektive processida för tillagning:
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Processidan Tillagning
Exempel på en processida Tillagning i easyTouch användargränssnitt
Översta raden:
Indikering av aktuell sida, namnet för vald till‐
agningsprofil och aktuellt klockslag
Processidans huvudområde:
■ Indikering tillagningsprofildata
■ Användarinformation och uppmaning om
agerande
■ Knappfältet Stopp
■ Förloppsindikator TriColor indikatorring:
■ Gul = under förberedelse
■ Röd = pågående processer
■ Grön = Klar

1
2

Sidfot:
Knappfält för navigering

3
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7.2 Starta tillagning
Förutsättningar
■
■

Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker hantering av ag‐
gregatet i driftsmanualen innan tillagningen startas och följa anvisningarna.
Du kan angivit en ny tillagningsprofil.

Starta tillagning
Välj knappfältet 'Start' för att starta tillagningen.

1.

Resultat: Tillagningen startar.
Ytterligare steg:
Stoppa tillagningen, tillvägagångssätt se sidan 49
■ Tillaga med tillagningsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel 'Gör enligt följande vid tillagning' i drifts‐
manualen

■

7.3 Stoppa tillagningen
Förutsättningar
■

Du har startat tillagningen.

Stoppa tillagningen
Välj knappfältet 'Stopp' för att stoppa tillagningen.

1.

Resultat: Tillagningen stoppar och sidan 'Tillagning'
visas.
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8 Arbeta med kokbok
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns en allmän beskrivning av hanteringen med kokboken och steg-för-steg-anvisningar
för viktiga aktiviteter med kokboken.
Vi presenterar sidan 'Kokbok' och förklarar tillgängliga knappfält och deras funktioner.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

8.1 Kokboken i översikt
Tillagningsprofiler i kokboken
En tillagningsprofil är en kombination av tillagningsparametrar som t.ex. tillagningstemperatur och till‐
agningstid.
Tillagningsprofiler kan anges på nytt via sidan 'Tillagning' eller via sidan 'Regenerera' och kan sparas i
'Kokbok' i easyTouch. I denna kokbok kan upp till 399 tillagningsprofiler med vardera upp till 20 tillag‐
ningssteg sparas.
En sparad tillagningsprofil kan öppnas i 'Kokbok' och användas för tillagning.
Du kan ändra tillagningsprofilen och spara den igen via sidan 'Tillagning' resp. sidan 'Regenerera'.
Och du kan ta bort en tillagningsprofil helt 'Kokbok'.
Tillagningsprofiler kan sammanfattas i produktgrupper för bättre översikt. Dessa produktgrupper är
även tillgängliga i 'Press&Go'.
Tillagningsprofiler kan även markeras som Favoriter om du vill ha snabb access till dem. Desssa favo‐
riter är tillgängliga för snabbval i Press&Go+.
Byta kokbok
Du kan administrera olika kokböcker via 'Settings' i 'easyTouch'. Du kan t.ex. välja en annan kokbok
och anpassa tillagningsprofiler eller lägga till nya tillagningsprofiler.
Om du redan vill använda en bra kokbok från andra Convotherm kombiugnar, kan du exportera och
importera denna kokbok via USB-anslutning.
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8.2 Sidan Kokbok
Indikering Kokbok
Aktuellt klockslag

Favoriter, vald
Valda tillagningsprofiler
Produktgrupper
Tillagningsprofiler, sammanfattade i grupper
Tillagningsprofiler
Alla tillagningsprofiler i kokboken
Max 399 tillagningsprofiler med vardera upp till
20 tillagningssteg möjliga
Favoriter, produktgrupper eller tillagningsprofi‐
ler

Nedåt
Ändra tillagningsprofil, vald
Uppåt
Huvudsida
Tillbaka
Settings
Hjälp
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8.3 Öppna tillagningsprofil i kokboken
Öppna tillagningsprofil i kokboken
1.

Välj knappfältet 'Kokbok' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Tillagningsprofiler' på sidan 'Kok‐
bok' för att visa alla tillagningsprofiler i kokboken.

3.

Välj önskad tillagningsprofil, t.ex. bagett.

Resultat: Tillagningsprofilen öppnas och visas på
sidan 'Tillagning' resp. 'Regenerera'.
Ytterligare steg:
Starta tillagning, tillvägagångssätt se sidan 49

■
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8.4 Radera tillagningsprofilen ur kokboken
Radera tillagningsprofilen ur kokboken
1.

Välj knappfältet 'Kokbok' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Tillagningsprofiler' på sidan 'Kok‐
bok' för att visa alla tillagningsprofiler i kokboken.

3.

Välj knappfältet 'Redigera tillagningsprofiler' på si‐
dan 'Tillagningsprofiler'.

4.

Välj en tillagningsprofil att radera, t.ex. bagett på si‐
dan 'Tillagningsprofiler'.

5.

Välj knappfältet 'Radera tillagningsprofil' på sidan
'Redigera tillagningsprofil'.

6.

Bekräfta raderingen.

Resultat: Tillagningsprofilen är raderad ur 'Kokbo‐
ken'.
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8.5 Välja tillagningsprofiler som favoriter
Välja tillagningsprofiler som favoriter
1.

Välj knappfältet 'Kokbok' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Favoriter' på sidan 'Kokbok'.

3.

Välj knappfältet 'Redigera favoriter' på sidan 'Favo‐
riter'.

4.

Välj önskad tillagningsprofil, t.ex. Bagett på sidan
'Välj som favorit'.

5.

Välj knappfältet 'Bekräfta' på sidan 'Välj som favo‐
rit'.

Resultat: Tillagningsprofilen är nu tillgänglig som
snabbval på sidan 'Favoriter’.
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8.6 Skapa nya produktgrupper
Skapa nya produktgrupper
1.

Välj knappfältet 'Produktgrupper' på sidan 'Kokbok'.

2.

Välj knappfältet 'Bearbeta produktgrupper' på sidan
'Produktgrupper'.

3.

Välj knappfältet 'Lägga till produktgrupper' på sidan
'Bearbeta produktgrupper'.

4.

Ange produktgruppens namn på sidan 'Tangent‐
bord'.

5.

Välj ikonen för produktgruppen på sidan 'Välja
ikon'.

6.

Om en ikon saknas, välj knappfältet 'USB' för att
importera ikonen via USB-anslutningen i easy‐
Touch manöverpanel.

7.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Den nya produktgruppen är skapad.
Ytterligare steg:
Lägga till tillagningsprofiler i produktgrupp, se sidan 56

■
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8.7 Lägga till tillagningsprofiler i produktgrupp
Lägga till tillagningsprofiler i produktgrupp
1.

Välj knappfältet 'Produktgrupper' på sidan 'Kokbok'.

2.

Välj knappfältet för produktgrupp på sidan 'Produkt‐
grupper'.

3.

Välj knappfältet 'Bearbeta produktgrupper' på sidan
Produktgrupper.

4.

Välj önskade tillagningsprofiler på sidan 'Infoga el‐
ler ta bort tillagningsprofiler'.

5.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Tillagningsprofilerna är tillagda i produkt‐
gruppen.
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9 Arbeta med Press&Go / Press&Go+
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns en allmän beskrivning av hanteringen med 'Press&Go' och 'Press&Go+'.
Vi presenterar sidan 'Press&Go' och förklarar tillgängliga knappfält och deras funktioner. Och steg-försteg-anvisningar för viktiga aktiviteter med 'Press&Go'.
I Inställningar kan man ställa in om man vill arbeta med Press&Go eller Press&Go+.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälp.

9.1 Press&Go i översikt
Snabb tillagning med Press&Go
i 'Press&Go' kan du ställa vissa fördefinierade tillagningsprofiler till användarens förfogande, använda‐
ren kan endast välja dessa men inte förändra. Användaren kan välja önskad tillagningsprofil och tillag‐
ningen startar omedelbart. Tillgången till 'Huvudsida' och därmed det kompletta användargränssnittet
kan lösenordsskyddas för användaren av 'Press&Go'.
Tillagningsprofiler som är tillgängliga på sidan 'Press&Go' måste vara ordnade i produktgrupper i kok‐
boken.
Du kan även begränsa tillgängliga rengöringsprofiler för ugnsrengöring i 'Press&Go'.
Tillagning med olika tillagningsprofiler
Du kan tillaga flera produkter i olika inskjutningsnivåer, antingen samma produkt eller olika produkter i
en produktgrupp parallellt i 'Press&Go'.
Endast de tillagningsprofiler där tillagningstemperatur, tillagningsfunktioner och tilläggsfunktioner
stämmer överens är tillgängliga för parallell tillagning. Endast tillagningstiden kan variera i dessa tillag‐
ningsprofiler.
De pågående tillagningarna stoppas när du öppnar aggregatdörren för att ladda ugnen med en ytterli‐
gare produktladdningar. Tillagningarna fortsätter när du stänger aggregatdörren igen.
Systemet övervakar alla tillagningarna och meddelar automatiskt vilken produkt som skall tas bort.
Du kan avbryta tillagningen i en tillagningsprofil för en eller flera produktladdningar i förtid utan att på‐
verka de övriga tillagningarna.
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9.2 Sidan Press&Go
Aktuellt klockslag

Produktgrupper eller tillagningsprofiler

Eftertillaga, alternativ
Funktion för att eftertillaga tillagningsprofiler
Förvald starttid, alternativ
Funktion som fastlägger starttiden för en tillag‐
ning till en senare tidspunkt
Nedåt
Uppåt
Huvudsida
Tillbaka
Hjälp
Rengöring
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9.3 Sidan Inskjutningsnivåer i Press&Go
Programmets uppmaning om agerande

Ikon för vald tillagningsprofil
Tillagningsprofilens namn
Välja nästa tillagningsprofil

Inskjutningsnivåns nummer
Inskjutningsnivå ledig, färg grå
Inskjutningsnivå vald, färg gul
Inskjutningsnivå upptagen och tillagning pågår,
färg röd
Tillagning avslutad, färg grön

Nedåt, för val av ytterligare inskjutningsnivåer
Uppåt

Tillbaka
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9.4 Välja och starta tillagningsprofil
Förutsättningar
Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker hantering av aggre‐
gatet i driftsmanualen innan tillagningen startas och följa anvisningarna.
Välja och starta tillagningsprofil
1.

Välj önskad produktgrupp, t.ex. bakverk på sidan
'Press&Go'.

2.

Välj önskad tillagningsprofil, t.ex. bagett.

3.

Välj en eller flera inskjutningsnivåer inom ett par
sekunder på sidan 'Inskjutningsnivåer'.

4.

Följ programmets uppmaning.

Resultat: Tillagningen startar.
Ytterligare steg:
Avbryta tillagningsprofilen i förtid, tillvägagångssätt se sidan 61

■
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9.5 Avbryta tillagningsprofil i förtid
Avbryta tillagningsprofil i förtid
1.

Välj tillagningsprofilen som skall avbrytas på sidan
'Tillagning pågår'.

2.

Välj knappfältet 'Avbryt' inom 5 sekunder.

3.

Välj Knappfältet 'Bekräfta' på sidan 'Bekräfta av‐
bryt' inom ett par sekunder.

Resultat: Tillagningen stoppar och sidan
'Press&Go' visas.

9.6 Eftertillaga tillagningsprofiler
Förutsättningar
Du vill eftertillaga den färdiga produkten en gång till efter tillagningen.
Välja och starta tillagningsprofil
Välj knappfältet 'Eftertillaga' på sidan 'Press&Go'.

1.

Resultat: Tillagningen startar omedelbart.
Ytterligare steg:
Stoppa tillagningen, tillvägagångssätt se sidan 49

■
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9.7 Ange Förvald starttid i Press&Go
Användningsområde
'Förvald starttid' i Press&Go bestämmer tillagningens starttid för en vald tillagningsprofil till en senare
tidspunkt.
Aggregatet beräknar självständigt tillagningens slut beroende på tillagningsprofilens varaktighet när
starttiden anges. Aggregatet beräknar självständigt tillagningens början när sluttiden anges.
Tillagningen startar först vid definierad tidspunkt när nedräkningen startas. Övriga lediga inskjutnings‐
nivåer kan laddas under tillagningen.
Förutsättningar
Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker hantering av aggre‐
gatet i driftsmanualen innan tillagningen startas och följa anvisningarna.
Ange förval av starttid
1.

Välj önskad produktgrupp på sidan 'Press&Go', t.ex
bakverk.

2.

Välj knappfältet 'Förvald starttid' på sidan
'Press&Go'.

3.

Välj önskad tillagningsprofil, t.ex. bagett.

4.

Välj ev. önskad veckodag på sidan 'Förvald starttid
Press&Go'.

5.

Välj tillagningsprofilens starttid eller sluttid på si‐
dan'Förvald starttid Press&Go'.

6.

Ange önskad starttid eller sluttid på sidan 'Tid'.

7.

Välj knappfältet 'Start' på sidan 'Förvald starttid
Press&Go' och observera programmets uppma‐
ning.

Resultat: Nedräkningen startar. Tillagningen börjar
omedelbart när nedräkningen är slut.
Ytterligare steg:
Tillaga med tillagningsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel 'Gör enligt följande vid tillagning' i drifts‐
manualen
■ Avbryta tillagningsprofilen i förtid, tillvägagångssätt se sidan 61

■
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9.8 Press&Go+ i översikt
Snabb tillagning med Press&Go+
Utvalda favoriter i kokboken finns tillgängliga för användaren under 'Press&Go+'. Användaren kan väl‐
ja önskad tillagningsprofil och tillagningen startar omedelbart. Tillagningen utförs som tillagningen via
sidan Tillaga eller sidan Regenerera.
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10 Rengöring med easyTouch
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns en översikt över tillgängliga rengöringsprofiler och en allmän beskrivning av ren‐
göringen samt steg-för-steg-anvisningar för viktiga aktiviteter med rengöring.
Vi presenterar sidan 'Rengöring' och förklarar tillgängliga knappfält och deras funktioner.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

10.1 Rengöring i översikt
Rengöringsförloppen i easyTouch
Olika rengöringsprofiler finns tillgängliga via sidan 'Rengöring' för ugnsrengöring:
Rengöringsprofil Spola med vatten
■
Rengöringsprofil Spola med klart diskmedel ConvoCare
■
Helautomatisk ugnsrengöring ConvoClean+: Inställbara rengöringsprofiler för olika smutsgrad och
rengöringstider, Ångdesinfektion och Torkning kan väljas
■
Rengöringsprofil halvautomatisk rengöring
Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säkert arbete med rengör‐
ingen i hanteringsmanualen innan rengöringen startas och följa anvisningarna.
Användaren leds genom processidor som följer på varandra med hjälp av användarinformation och
uppmaning om agerande under rengöringen.
När en rengöring är avslutad anges motsvarande användarinformation och en signalton.
■

Starta en rengöringsförlopp
När en rengöring startas öppnas respektive processida för rengöring:
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Processidan Rengöring
Exempel på en processida Rengöring i easyTouch användargränssnitt:
Översta raden i easyTouch:
Indikering av aktuell sida, namnet för vald ren‐
göringsprofil och aktuellt klockslag
Processidans huvudområde:
■ Indikering rengöringsprofildata
■ Användarinformation och uppmaning om
agerande
■ Knappfältet Stopp
■ Förloppsindikator TriColor indikatorring:
■ Gul = under förberedelse
■ Röd = pågående processer
■ Grön = Klar

1
2

Sidfot i easyTouch:

3
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10.2 Sidan Rengöring - Alternativ
Indikering sidan Rengöring
Rengöring
Aktuellt klockslag

Rengöringssystem Alternativ, valt
Rengöring endast med vatten eller klart disk‐
medel
Rengöringssystem ConvoClean+
Helautomatisk ugnsrengöring med rengörings‐
medel ur anslutna kanister
Rengöringssystem Halvautomatisk
Rengöring med programstyrning
H2O, valt
Spola med vatten
ConvoCare
Spola med klart diskmedel ConvoCare ur ka‐
nister
ConvoCare
Spola med klart diskmedel ConvoCare ur en‐
gångsdoseringskanister

Bekräfta inmatningen och starta rengöringen

Huvudsida
Tillbaka
Settings
Hjälp
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10.3 Sidan Rengöring - ConvoClean+
Indikering sidan Rengöring
Rengöring
Aktuellt klockslag

Rengöringssystem Alternativ
Rengöring endast med vatten eller klart disk‐
medel
Rengöringssystem ConvoClean+,valt
Helautomatisk ugnsrengöring med rengörings‐
medel ur anslutna kanister
Rengöringssystem Halvautomatisk
Rengöring med programstyrning
Rengöringsnivå 1 för ConvoClean+
Lätt smuts
Rengöringsnivå 2 för ConvoClean+, vald
Normal smuts
Rengöringsnivå 3 för ConvoClean+
Stark smuts
Rengöringsnivå 4 för ConvoClean+
Mycket stark smuts
eco
Varaktig rengöringstid för ConvoClean+
regular, vald
Normal rengöringstid för ConvoClean+
express
Kort rengöringstid för ConvoClean+
Ångdesinficering
Rengöringsfunktion för ConvoClean+
Torka
Rengöringsfunktion för ConvoClean+

Bekräfta inmatningen och starta rengöringen

Huvudsida
Tillbaka
Settings
Hjälp
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10.4 Sidan Rengöring - Halvautomatisk
Indikering sidan Rengöring
Rengöring
Aktuellt klockslag

Rengöringssystem Alternativ
Rengöring endast med vatten eller klart disk‐
medel
Rengöringssystem ConvoClean+
Helautomatisk ugnsrengöring med rengörings‐
medel ur anslutna kanister
Rengöringssystem Halvautomatisk rengöring,
valt
Rengöring med programstyrning
Rengöringsteg 1
Aggregatet rengör
Rengöringssteg 2
Spraya ugnen med rengöringsmedel
Rengöringssteg 3
Aggregatet rengör
Rengöringssteg 4
Spola ugnen med vatten

Bekräfta inmatningen och starta rengöringen

Huvudsida
Tillbaka
Settings
Hjälp
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10.5 Ange rengöringsprofil för helautomatisk ugnsrengöring
Ange rengöringsprofil
1.

Välj knappfältet 'Rengöring' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj rengöringssystemet 'ConvoClean+' på sidan
'Rengöring'.

3.

Välj önskad rengöringsnivå, t.ex. 'Rengöringsnivå
2'

4.

Välj önskat Läge, t.ex.'regular'

5.

Välj om så önskas, en eller båda tilläggsfunktioner‐
na 'Ångdesinficering' och 'Torkning'.

Resultat: Rengöringsprofilen är angiven.
Ytterligare steg:
Starta rengöringsförloppet, tillvägagångssätt se sidan 70

■
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10.6 Starta rengöringsförloppet
Förutsättningar
■
■

Du skall ovillkorligen göra dig bekant med angivna regler och varningar för säker rengöring av ag‐
gregatet i driftsmanualen innan rengöringsprofilen startas och följa anvisningarna.
Du har angivit önskad rengöringsprofil.

Starta rengöringsförloppet
Välj knappfältet 'Bekräfta' för att starta rengörings‐
förloppet.

1.

Resultat: Rengöringsprofilen startar omedelbart.
Ytterligare steg:
Stoppa rengöringsförloppet, tillvägagångssätt se sidan 70
■ Rengöra med rengöringsprofilen, tillvägagångssätt, se kapitel Gör enligt följande vid rengöring i
driftsmanualen

■

10.7 Stopp rengöringen
Förutsättningar
■
■

Du har angivit rengöringsprofil.
Du har startat rengöringsprofilen.

Stopp rengöringen
Välj knappfältet 'Stopp' för att stoppa rengöringsför‐
loppet.

1.

Resultat: Rengöringsförloppet stoppas (men en‐
dast tills inget rengöringsmedel har tillsatts).
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11 Göra inställningar in easyTouch
Kapitlets ändamål
I detta kapitel finns steg-för-steg-anvisningar för viktiga aktiviteter med 'Settings' i easyTouch.
Vi presenterar sidan 'Settings' och förklarar tillgängliga knappfält och deras funktioner.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

11.1 Settings i översikt
Inställningsmöjligheten och behörigheter
Aggregatinställningar för din kombiugn kan göras via sidan 'Settings'. Behörigheten till inställningsmöj‐
ligheterna kan begränsas för olika användargrupper med behörighet, dvs. de kan endast aktiveras
med lösenord.
Om användaren har behörighet för en visst område på sidan 'Settings' markeras på följande sätt:
■
Mörkgrått knappfält, området är tillgängligt.
■
Ljusgrått knappfält, området är inte tillgängligt.
Området 'Service' är endast tillgängligt för servicetekniker.
Arbeta med USB-anslutningen
Du behöver USB-anslutningen för din kombiugn för vissa områden i 'Settings' Denna finns i easy‐
Touch manöverpanel.
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11.2 Sidan Inställningar
Indikering Inställningar
Aktuellt klockslag

Allmänt
Allmänna aggregatinställningar för tillagning
och rengöring
Språk
Inställning för användargränssnittets språk
Kokbok
Val av en kokbok
Service
Stöd vid underhållsarbeten och felsökning
Loggbok
Lista med registrerade händelser i styrningen
och med felmeddelanden
Datum/tid
Inställning av datum och tid
Sound
Inställning av signalers melodi och volym
Lösenord
Definition av ett lösenord för Press&Go
Import/Export
Importera resp. exportera aggregatdata med
hjälp av ett anslutet externt minne
Filmer
Access till användarfilmer
Backup/Restore
Spara resp. återställa aggregatdata med hjälp
av ett anslutet externt minne
Transfer
Installera överföring av data till en ansluten
server
Huvudsida
Tillbaka
Hjälp
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11.3 Ställa in språk
Ställa in språk
1.

Välj knappfältet 'Settings' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Språk' på sidan 'Settings'.

3.

Välj önskat språk på 'Språk'.

4.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Språket är inställt.
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11.4 Ställa in datum och klockslag
Ställa in datum och klockslag
1.

Välj knappfältet 'Inställningar' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Datum/tid' på sidan 'Inställningar'.

3.

Välj önskat datum på sidan 'Datum/tid'.

4.

Välj önskad tidszon.

5.

Välj aktuellt klockslag.

6.

Ange aktuellt klockslag på sidan 'Tid'.

7.

Bekräfta inmatningen.

Resultat: Inställningarna för datum och klockslag är
sparade.
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11.5 Ställa in signaltoner
Ställa in signaltoner
1.

Välj knappfältet 'Inställningar' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Sound' på sidan 'Inställningar'.

3.

Välj området för önskad signalton på sidan 'Sound'.

4.

Välj knappfältet för aktuellt vald signalton på sidan
'Ställa in signalton'.

5.

Välj önskad signalton (val = grön kant) i listan på si‐
dan 'Välja signalton'.

6.

Eller importerad en önskad signalton via USB-an‐
slutningen.

7.

Bekräfta urvalet.

8.

Välj varaktigheten för signaltonen och ställ in sig‐
naltonens volym på sidan 'Ställa in signalton'.

9.

Bekräfta inmatningen.

Resultat: Inställningarna för signaltonen är spara‐
de.
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11.6 Ställa in lösenord för Press&Go
Ställa in lösenord för Press&Go
1.

Välj knappfältet 'Settings' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Lösenord' på sidan 'Settings'.

3.

Ange det 4-siffriga lösenordet via tangentbordets
sifferblock på sidan 'Lösenord'.

4.

Bekräfta inmatningen.

Resultat: Lösenordet sparas.
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11.7 Växla från Press&Go till Press&Go+
Växla från Press&Go till Press&Go+
1.

Välj knappfältet 'Inställningar' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Allmänt' på sidan 'Inställningar'.

3.

Välj knappfältet 'Ugn' på sidan 'Allmänt'.

4.

Välj knappfältet 'Press&Go - Press&Go+’ på sidan
'Ugn’.

5.

Bekräfta ändringen.

Resultat: Inställningen sparas.
Ytterligare steg:
Göra inställningar för Press&Go, tillvägagångssätt se sidan 80

■
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11.8 Göra inställningar för rengöring
Göra allmänna inställningar
1.

Välj knappfältet 'Inställningar' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Allmänt' på sidan 'Inställningar'.

3.

Välj knappfältet 'Rengöring' på sidan 'Allmänt'.

4.

Kontrollera eller ändra ev. aktuell inställning för hel‐
automatisk rengöring ConvoClean+ på sidan 'Ren‐
göring'.

5.

Bekräfta urvalet.

Resultat: Inställningen sparas.
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11.9 Göra inställningar för ugnen
Göra allmänna inställningar
1.

Välj knappfältet 'Inställningar' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Allmänt' på sidan 'Inställningar'.

3.

Välj knappfältet 'Ugn' på sidan 'Allmänt'.

4.

Kontrollera eller ändra ev. aktuell inställning för ug‐
nen på sidan 'Ugn'.

5.

Bekräfta ändringarna.

Resultat: Inställningarna sparas.
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11.10 Göra inställningar för Press&Go
Göra allmänna inställningar
1.

Välj knappfältet 'Inställningar' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Allmänt' på sidan 'Inställningar'.

3.

Välj knappfältet 'Press&Go' på sidan 'Allmänt'.

4.

Kontrollera och ändra ev. de aktuella inställningar‐
na för Press&Go på sidan 'Press&Go’.

5.

Bekräfta ändringarna.

Resultat: Inställningarna sparas.
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11.11 Importera kokbok
Förutsättningar
■

Ett USB-minne med kokboksdata finns.

Importera kokbok
1.

Välj knappfältet 'Inställningar' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Import/Export' på sidan 'Inställ‐
ningar'.

3.

Anslut USB-minnet.

4.

Välj knappfältet 'Import kokbok' på sidan 'Import/
Export'.

5.

Välj önskad kokbok på USB-minnet på sidan 'Im‐
port kokbok'.

6.

Bekräfta urvalet.

7.

Bekräfta importen.

Resultat: Kokboken importeras från USB-minnet.
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11.12 Välja kokbok
Förutsättningar
■

En kokbok är importerad.

Välja kokbok
1.

Välj knappfältet 'Settings' på 'Huvudsidan'.

2.

Välj knappfältet 'Kokbok' på sidan 'Settings'.

3.

Välj önskad kokbok på sidan 'Kokbok'.

4.

Bekräfta urvalet.

5.

Bekräfta inmatningen.

Resultat: Kokbokens tillagningsprofiler kan nu väl‐
jas på sidan 'Kokbok'.
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12 Hantering vid förekommande fel
Kapitlets ändamål
I detta kapitel förklarar vi kombiugnens hantering med easyTouch vid förekommande fel.
Vi presenterar sidan 'Systemfel' och förklarar tillgängliga knappfält och deras funktioner.
Detaljerad information finns i On-Screen-hjälpen.

12.1 Arbeten vid förekommande fel
Förloppet vid förekommande fel
Om ett systemfel uppstår under kombiugnens användning, visas detta med sidan 'Systemfel'. Dessut‐
om visas ett förekommande fel med knappfältet 'Fel' i sidfoten på varje sida i programmet easyTouch.
Knappfältet visas så länge ett systemfel föreligger.
Kontrollera om du kan åtgärda detta systemfel själv eller kontakta angivet Service telefonnummer för
att åtgärda felet eller kontakta kundtjänst. Fel som går att åtgärda själv och nödvändiga reaktioner
finns under teman som ’Felkoder' och ' Nöddrift', i kapitel ’Underhåll', i avsnitt ’Åtgärda fel', i hanter‐
ingsmanualen.
För att kunna arbeta med kombiugnen även om den kortfristig har ett fel som inte går att åtgärda, är
den utrustad med en nöddrift. Detta ger möjlighet till begränsad drift av aggregatet även om en defekt
föreligger. Om det visade systemfelet tillåter en begränsad drift av aggregatet, kan du stänga sidan
'Systemfel' och fortsätta driften.
Navigering vid förekommande fel
Via knappfältet 'Fel' i sidfoten på varje sida kommer du till sidan 'Systemfel’ för att visa aktuell system‐
fel:
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12.2 Sidan Systemfel
Systemfel
Aktuellt klockslag

Lista med systemfel och felkod

Service telefonnummer

Nedåt
Bekräfta fel
Uppåt
Tillbaka
Inställningar
Fel
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