קומביסטימר
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 1כללי
מטרת פרק זה
בפרק זה נספק לך מידע לעבודה עם הוראות הפעלה אלה.

 1.1מבנה של החומר התיעודי המיועד ללקוח
החומר התיעודי המיועד ללקוח וחלקיו
החומר התיעודי של הקומביסטימר כולל את החלקים הבאים:
■ מדריך התקנה
■ מדריך למשתמש
■ הוראות משתמש ) easyTouchחוברת זו ,תמצית של העזרה על גבי המסך(
■
עזרה על גבי המסך כחלק אינטגרלי של ) easyTouchהוראות במלואם להפעלת התוכנה(
נושאי מדריך ההתקנה
מדריך ההתקנה מיועד לבעלי מקצוע מוסמכים ,ראה 'דרישות לעובדים' במדריך ההתקנה.
הוא מכיל את הנושאים הבאים:
■ מבנה ותפקיד :מתאר את החלקים הרלבנטיים להתקנת הקומביסטימר
■ בטיחות :מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת פעולות התקנה
■ שינוע :מכיל מידע חיוני לשינוע הקומביסטימר
■ הצבה :מכיל רשימה ותיאורים של אפשרויות ההצבה של הקומביסטימר
■ התקנה :מתאר את כל חיבורי האספקה הדרושים
■ הפעלה ראשונה :מתאר את ההפעלה הראשונה של הקומביסטימר
■ השבתה :מתאר את הפעולות הדרושות בסוף חייו של הקומביסטימר
■ נתונים טכניים ,תוכניות חיבור :מכילים את כל המידע הטכני הדרוש אודות הקומביסטימר
■
רשימות תיוג :מכיל רשימות תיוג עבור בדיקת ההתקנה והאחריות על הקומביסטימר
נושאי המדריך למשתמש
המדריך למשתמש נועד לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים ,ראה 'דרישות לעובדים' במדריך
למשתמש.
הוא מכיל את הנושאים הבאים:
■ מבנה ותפקיד :מתאר את החלקים הרלבנטיים להפעלת הקומביסטימר
■ בטיחות :מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת הפעלת הקומביסטימר
■ בישול :מתאר כללים ,תהליכי עבודה ,שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת הבישול
■ ניקוי :מכיל רשימה ותיאורים אודות תהליכי ניקוי ,חומרי ניקוי ,תהליכי עבודה ,שלבי הפעלה ואת העבודה עם
המכשיר בעת ניקוי
■
אחזקה :מכיל פרטים על האחריות ,תוכנית אחזקה ,מידע לגבי תקלות ,שגיאות ,הפעלת חירום ,תהליכי עבודה,
שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת אחזקה
נושאי הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך
הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך נועדו לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים 'דרישות לעובדים'
במדריך למשתמש .במקרה של  easyTouchהוראות המשתמש הינן תמצית של העזרה על גבי המסך.
הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך מכילות את הנושאים הבאים:
■ מבנה של ממשק ההפעלה :מסביר את ממשק ההפעלה של הקומביסטימר
■ הפעלת התוכנה :מכיל הוראות להזנה וטעינה של פרופילי בישול ,להפעלת פרופילי ניקוי ,להפעלת תהליכי בישול
וניקוי; מתאר את הגדרות ואת היבוא והיצוא של נתונים
■
פרופילי בישול מובחרים :מכיל רשימה של פרופילי בישול שנוסו בפועל

הוראות הפעלה
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 1.2מידע בטיחות שחובה לקרוא בכל מקרה
מידע בטיחות בחומר התיעודי המיועד ללקוח
מידע בטיחות אודות הקומביסטימר נכלל רק במדריך ההתקנה ובמדריך למשתמש.
במדריך ההתקנה תמצא מידע בטיחות אודות הפעילויות המתוארות בעת שינוע ,הצבה ,הפעלה ראשונה והשבתה.
במדריך למשתמש תמצא מידע בטיחות אודות פעילויות המתוארות בעת בישול ,ניקוי ועבודות אחזקה.
בנוגע למידע בטיחותי אין להתיחס להוראות ההפעלה בלבד אלא תמיד בהקשר למדריך למשתשמש או למדריך
ההתקנה .בפעולות החורגות מהפעלת התוכנה בלבד יש להקפיד על מידע הבטיחות הנמצא במדריך למשתמש
ובמדריך ההתקנה.
חלקי החומר התיעודי שחובה לקרוא
תוכן הוראות הפעלה אלה מוגבל לתיאור העבודה עם ממשק ההפעלה בלבד .ההוראות מסתיימות כל פעם בהפעלה
של תהליך ,שבו יש לשים לב להודעות אזהרה ,כמו למשל בישול או ניקוי .את ההוראות לביצוע תהליך מסוג זה
תמצא במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש.
לצורך אבטחת הבטיחות ,על כל האנשים המפעילים את הקומביסטימר לקרוא ולהבין את החלקים הבאים של החומר
התיעודי המיועד ללקוח טרם עבודתם באשר היא:
■ בהתאם לעבודה שעל המפעיל לבצע הפרקים 'למען בטיחותך' במדריך ההתקנה או מדריך למשתמש
■
את החלקים במדריך ההתקנה או במדריך למשתמש אשר מתארים את העבודה שעל העובד לבצע
התעלמות ממידע הבטיחות במדריך ההתקנה ובמדריך למשתמש עלולה להוביל לפציעות עד כדי מוות ונזק לרכוש.

הוראות הפעלה
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 1.3אודות הוראות המשתמש שלפניך
מטרה
הוראות הפעלה אלה תספקנה לכל האנשים העובדים עם הקומביסטימר מבט כללי על תוכנת  easyTouchוהפעלתה
ותאפשרנה לבצע מטלות בסיסיות בעזרת התוכנה.
ההוראות לעבודה עם  easyTouchכלולות במלואן בעזרה על גבי המסך.
קבוצות יעד
שם קבוצת היעד
טבח

מפעיל

פעולות
מבצע בעיקר פעולות ניהוליות כגון
■ הזנת נתוני פרופיל בישול
■ עריכה של פרופילי בישול הנמצאים ב-ספר בישול
■ פיתוח פרופילי בישול חדשים
■ ביצוע כיוונונים במכשיר
מלבד זאת מבצע בעת הצורך את כל הפעולות של הפעלה רגילה.
מבצע את הפעולות הקונקרטיות ,כגון
■ בחירת פרופיל בישול
■ הפעלת פרופיל בישול
■ בחירת פרופיל ניקוי

מבנה הוראות ההפעלה
פרק/חלק

מטרה

קבוצת יעד

כללי

מסביר לך את השימוש בהוראות הפעלה אלה

טבח
מפעיל
טבח
מפעיל

מסביר את הפעלת העזרה על גבי המסך

טבח
מפעיל
טבח
מפעיל

 easyTouchבמבט כללי

■
■

הפעלת העזרה על גבי
המסך
הגדרת פרופילי בישול -
תפריט בישול

■
■

הגדרת צורות בישול
מיוחדות  -תפריט בישול
הגדרת פרופילי בישול -
תפריט רענון

מתאר את התפריטים החשובים של ממשק ההפעלה להגדרת
פרופילי בישול
מכיל את ההסברים עבור הגדרת פרופילי בישול

מכיל את ההסברים עבור הגדרת פרופילי בישול עבור צורות בישול
מיוחדות
■
■

בישול עם easyTouch

מכיל תיאור כללי של ממשק הפעלה
מסביר את הפעלת התוכנה

■
■

מתאר את התפריטים החשובים של ממשק ההפעלה להגדרת
פרופילי בישול
מכיל את ההסברים עבור הגדרת פרופילי בישול
מכיל תיאור של תהליכי הבישול של התוכנה
מכיל את ההוראות לעבודה עם ממשק הפעלה בעת הבישול

טבח
מפעיל
טבח
מפעיל
טבח
מפעיל

העבודה עם ספר הבישול

מכיל את ההוראות לעבודה עם ספר הבישול

העבודה עם Press&Go /
+Press&Go

מכיל תיאור של  Press&GoוPress&Go+-
מכיל את ההוראות לעבודה עם הקומביסטימר עם Press&Go
■ מכיל תיאור של תהליכי הניקוי של התוכנה
■ מכיל את ההוראות לעבודה עם ממשק הפעלה בעת הניקוי

קביעת הגדרות בeasy‐-
Touch

מכיל את ההוראות להגדרות השונות

טבח

הפעלה בעת תקלה

מסביר את ההפעלה בעת תקלה

טבח
מפעיל

ניקוי עם easyTouch

שיטת כתיבת מספר עשרוני
לצורך אחידות בין לאומית נעשה תמיד שימוש בנקודה עשרונית.
הוראות הפעלה
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 easyTouch 2במבט כללי

 easyTouch 2במבט כללי
מטרת פרק זה
 easyTouchהנו תפישת ההפעלה של הקומביסטימר שלך.
בהוראות הפעלה אלה אנו מציגים לך במבט כללי את הפונקציות החשובות ביותר של ממשק ההפעלה של ‐easy
.Touch
נסביר לך את התפריטים החשובים ביותר ואת הלחצנים שנמצאים בהם יחד עם תפקידיהם.
נסביר לך את העבודה עם ממשק ההפעלה  easyTouchבעזרת הוראות פשוטות להזנת הפונקציות החשובות ביותר
והקשריהן.
תיאור מלא של ממשק ההפעלה של  easyTouchתמצא ב-עזרה על גבי המסך.

 2.1תפריט ראשי של easyTouch
מבוא
לאחר הדלקת הקומביסטימר דרך ממשק ההפעלה של  easyTouchהמכשיר מבצע אבחון עצמי.
התפריט הראשי
במידה והתוכנה מוכנה לעבודה יוצג התפריט הראשי של ממשק ההפעלה של :easyTouch
תצוגת התפריט הנוכחי
שעה נוכחית
בישול רגיל )(cooking
מעבר לתפריט 'בישול'
הגדרה ידנית של פרופילי בישול
Press&Go
מעבר לתפריט ''Press&Go
בישול אוטומטי באמצעות בחירה מהירה
) Press&Go+ניתן לבחירה(
מעבר לתפריט ''Press&Go+
מועדפים של ספר הבישול
ספר בישול )(Cookbook
מעבר לתפריט 'ספר בישול'
ניהול של פרופילי בישול
רענון מזון
מעבר לתפריט 'רענון'
הגדרה ידנית של פרופילי בישול
הגדרות
מעבר לתפריט 'הגדרות'
גישה להגדרות המכשיר
עזרה )(help
כניסה לעזרה על גבי המסך
ניקוי
מעבר לתפריט 'ניקוי'
מבחר פרופילי ניקוי לניקוי חלל הבישול

הוראות הפעלה
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 easyTouch 2במבט כללי

 2.2הפונקציות של  easyTouchבמבט כללי
מצבי הפעלה וצורות בישול
ב easyTouch-תוכל לעבוד דרך התפריט 'בישול' במצבי ההפעלה הבאים:
■ קיטור
■ קיטור משולב
■ אוויר חם )(Convection
■
) Smokerזמין במכשירים עם האופציה  ConvoSmokeבלבד(
יחד עם מאפייני בישול )פונקציות עזר  (+ACSופונקציית עזר באפשרותך לבצע צורות בישול שונות:
■ בישול בחום נמוך )בישול (LT
■ בישול Delta-T
■ ecoCooking
■
Cook&Hold
+Press&Go / Press&Go
בעזרת ' 'Press&Goניתן לבשל באופן אוטומטי בעזרת לחצני בחירה מהירה על פי פרופילי בישול הנקבעים מראש.
כך הבישול פשוט מאד והאיכות נשמרת .הדבר משמש לאבטחת תהליכים מיטבית.
במסגרת ' 'Press&Go+זמינים מועדפים נבחרים של ספר הבישול לבחירה מהירה.
ניתן לבחור בין ' 'Press&Goו.'Press&Go+'-
ספר הבישול
בעזרת  easyTouchבאפשרותך ליצור במהירות פרופילי בישול משלך ולנהל עד  399פרופילי בישול דרך התפריט
'ספר בישול'.
מלבד זאת נמצאים כבר ב'-ספר בישול' פרופילי בישול מוגדרים מראש.
ניתן לייבא ולייצא ספרי בישול דרך חיבור ה.USB-
פונקציית רענון מזון
ב easyTouch-תוכל לעבוד דרך התפריט 'רענון' עם פונקציות הרענון הבאות:
■ רענון מזוןà la Carte
■ רענון מזון סעודה
■
רענון מזון על גבי צלחות
הגדרות
דרך התפריט 'הגדרות' ניתן לבצע כיוונונים בקומביסטימר.
ניקוי
ב easyTouch-עומדים לרשותך בתפריט 'ניקוי' פרופילי ניקוי שונים לניקוי חלל הבישול:
■ פרופיל ניקוי שטיפה במים
■ פרופיל ניקוי שטיפה בנוזל שטיפה ConvoCare
■ ניקוי אוטומטי  :+ConvoCleanפרופילי ניקוי הניתנים להגדרה עבור דרגות לכלוך שונות ואזורי ניקוי שונים ,עם
אפשרות בחירה של חיטוי בקיטור ו-ייבוש.
■
פרופיל ניקוי של ניקוי חצי-אוטומטי
העזרה על גבי המסך
בעזרה על גבי המסך תמצא תיאור מלא של ממשק ההפעלה של  .easyTouchניתן לעבור לעזרה על גבי מסך
מהתפריט הראשי ומכל התפריטים האחרים.

הוראות הפעלה
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 easyTouch 2במבט כללי

 2.3העבודה עם easyTouch
הניווט בeasyTouch-
ניתן להגיע לכל הפונקציות של הקומביסטימר דרך תפריטים שונים בממשק ההפעלה של  .easyTouchכל
הפונקציות הזמינות מוצעות בתפריטים אלה בעזרת לחצנים.
באמצעות בחירה בלחצן הרצוי ב'-תפריט ראשי' יש לך גישה לכל יתר תפריטי ממשק ההפעלה של ,easyTouch
למשל לתפריט 'בישול':

תפריטי הקלט של easyTouch
דרך הלחצנים בתפריטי הקלט השונים מתבצעת הבחירה בפונקציות הרצויות:
1

אזור הכותרת העליונה של :easyTouch
תצוגה של התפריט הנוכחי ,של השעה הנוכחית,
ובמידת הצורך תצוגה של שם פרופיל הבישול
אזור ראשי עם לחצנים להזנת נתונים:
■ לחצן בצבע אפור כהה = הפונקציה זמינה או
נבחרה
■ לחצן בצבע אפור בהיר = הפונקציה איננה זמינה או
לא נבחרה

3

אזור הכותרת התחתונה של :easyTouch
לחצנים לתפריטים נוספים ולניווט בeasyTouch-

2

הוראות הפעלה
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 3הפעלת העזרה על גבי המסך

 3הפעלת העזרה על גבי המסך
מטרת פרק זה
העבודה עם הקומביסטימר באמצעות ממשק ההפעלה של  easyTouchמתוארת באופן מלא בעזרה על גבי מסך,
שניתן להציג על גבי הממשק.
פרק זה מתאר את האופן בו ניתן לעבור לעזרה על גבי מסך ואת הניווט בה.

 3.1הדף הראשי של העזרה על גבי המסך
הפונקציות של הדף הראשי
הדף הראשי של העזרה על גבי המסך הינו נקודת המוצא לניווט בתוך העזרה על גבי המסך.
תוכן העניינים של העזרה על גבי המסך:
הניווט לנושאים השונים באמצעות הלחצנים
סרגל ניווט ככותרת עליונה בכל תפריט של העזרה על
גבי המסך
לחצן לתיאור קצר של הפעלת העזרה על גבי המסך

1
2
3

הוראות הפעלה

11

 3הפעלת העזרה על גבי המסך

 3.2כניסה לעזרה על גבי המסך
לדף הראשי
על ידי בחירת סימן השאלה בכותרת התחתונה תוכל להגיע ישירות מה-תפריט ראשי של ממשק ההפעלה של ‐easy
 Touchלדף הראשי של העזרה על גבי המסך:

תיאור התפריט הנוכחי
על ידי בחירת סימן השאלה בכותרת התחתונה תוכל להגיע ישירות מהתפריט הנוכחי של ממשק ההפעלה של ‐easy
 Touchלתיאורו:

הוראות הפעלה
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 3הפעלת העזרה על גבי המסך

 3.3אפשרויות הניווט בדפי העזרה על גבי המסך
סרגל הניווט
1

לדף ראשי של העזרה על גבי המסך

2

לסקירה של סרטוני הדרכה

3

היסטוריה אחורה:
לדף הקודם שבו צפית לפני הדף הנוכחי
דף אחד אחורה:
חזרה לדף הקודם בעזרה על גבי המסך
דף אחד קדימה:
דף אחד קדימה בעזרה על גבי המסך
היסטוריה קדימה:
חזרה לדף ממנו הגעת לאחר לחיצה על 'היסטוריה
אחורה'

4
5
6

ניווט לתחילת הדף
למעלה לתחילת הדף

7

מפתחות עניינים משניים
הניווט לנושאים השונים באמצעות הלחצנים

8

לחצנים באזור הכיתוב

הוראות הפעלה

9

אל מפתח העניינים המשני 'מבנה לוח ההפעלה'

10

אל תיאור התפריט הבא

11

אל מידע נוסף אודות הנושא

12

אל ההוראות לנושא זה
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 3הפעלת העזרה על גבי המסך
ניווט בתוך תיאורים של תפריטי תהליך
אל תיאור תפריט התהליך הבא

13
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 4הגדרת פרופילי בישול  -תפריט בישול

 4הגדרת פרופילי בישול  -תפריט בישול
מטרת פרק זה
בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על מצבי ההפעלה של הקומביסטימר שלך ,מאפייני הבישול הזמינים )פונקציות
עזר  (+ACSופונקציות העזר ,ואנחנו מכירים לך את צורות הבישול המיוחדות ומתארים את אופן פעולתן.
אנו מציגים לך את התפריט 'בישול' ואת התפריט 'פונקציית עזר' ,ונסביר לך את הלחצנים שבהם ואת תפקידיהם ,וכן
את הגדרת פרופילי בישול דרך התפריט 'בישול' בעזרת הוראות צעד אחר צעד.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 4.1העבודה עם התפריט 'בישול'
מצבי ההפעלה
בתפריט 'בישול' תוכל להגדיר את פרופילי הבישול שלך דרך מצבי ההפעלה הבאים:
■ קיטור
■ קיטור משולב
■ אוויר חם )(Convection
■
) Smokerזמין במכשירים עם האופציה  ConvoSmokeבלבד(
לאחר בחירת נתוני בישול פשוטים ,כגון טמפרטורת בישול וזמן ,באפשרותך לשמור את פרופילי הבישול ב'-ספר
בישול' שניתן לבחור לאחר מכן ב.'Press&Go'-
צורות בישול אפשריות
מצבי ההפעלה מתאימים לצורות הבישול הבאות:
קיטור
■
■
■
■
■

בישול רגיל
אידוי בקיטור
חליטה
שליקה
שימור

קיטור משולב
■
■
■

אוויר חם

צליה
אפיה
צליה

■
■
■
■
■

צליה
אפיה
הקרמה
צליה על מנגל
טיגון

Smoker
■

עישון

תחום טמפרטורות
בעזרת מצבי ההפעלה אתה תבשל בתחומי הטמפרטורות הבאים:
קיטור

קיטור משולב

אוויר חם

Smoker

 30°Cעד 130°C

 30°Cעד 250°C

 30°Cעד 250°C

-

עם מדידת טמפרטורת הליבה אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין  20°Cל.99°C-
מאפייני בישול זמינים
בהתאם למצב ההפעלה באפשרותך לבחור מאפייני בישול מסוימים )פונקציות עזר :(+ACS
קיטור
■

מהירות מאוורר

קיטור משולב
■
■

אוויר חם

מהירות מאוורר
HumidityPro

■
■

מהירות מאוורר
Crisp&Tasty

Smoker
-

פונקציות עזר זמינות
בהתאם למצב ההפעלה באפשרותך לבחור פונקציות עזר מתאימות עבור פרופילי הבישול שלך דרך התפריט
'פונקציות עזר':

הוראות הפעלה
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 4הגדרת פרופילי בישול  -תפריט בישול

קיטור
■
■
■
■

הגנת תוכנית
הספק מופחת
בחירת שעת ההתחלה
שלב הודעה

קיטור משולב
■
■
■
■
■

אוויר חם

הגנת תוכנית
הספק מופחת
בחירת שעת ההתחלה
שלב הודעה
הפרדת שומן

■
■
■
■
■
■

הוראות הפעלה
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הגנת תוכנית
הספק מופחת
בחירת שעת ההתחלה
BakePro
שלב הודעה
הפרדת שומן

Smoker
■
■
■

הגנת תוכנית
בחירת שעת ההתחלה
שלב הודעה

 4הגדרת פרופילי בישול  -תפריט בישול

 4.2התפריט בישול
תצוגת התפריט בישול
שעה נוכחית

נבחר מצב הפעלה קיטור
מצב הפעלה קיטור משולב
מצב הפעלה אוויר חם

הגדרת טמפרטורת בישול
תצוגה של טמפרטורת הבישול שהוזנה
בחירת ערך טמפרטורה :טמפרטורה נוכחית של חלל
הבישול
הגדרת זמן בישול
הגדרת טמפרטורת ליבה
תצוגת זמן בישול או טמפרטורת ליבה

אוטומטי

מהירות מאוורר ,ב 5-דרגות
מווסת את מהירות זרם האוויר בתוך חלל הבישול
 5 ,HumidityProדרגות או בקרה אוטומטית
מווסת את לחות האוויר בתוך חלל הבישול
 5 ,Crisp&Tastyדרגות או בקרה אוטומטית
מייבש את האוויר בתוך חלל הבישול
בקרה אוטומטית
עבור ''HumidityPro
בחירת פונקציות עזר
תצוגת צורת הבישול הנבחרת
תצוגה של פונקציות עזר הנבחרות

הוראות הפעלה
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 4הגדרת פרופילי בישול  -תפריט בישול
הגברת קיטור ידנית
מוסיף לחות לחלל הבישול בעת תהליך הבישול .ניתן
לבחירה רק בעת תהליך הבישול.
התחל )(Start
מפעיל את תהליך הבישול
הפעלה עם חימום מקדים
מחמם את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר סגורה
הפעלה עם Cool down
מקרר את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר פתוחה
והמדחף מסתובב
עצור )(Stop
עוצר את תהליך הבישול
TrayTimer
קוצב זמן הניתן לכיוון עבור כל קומה נפרדת כדי
לנצל קומות פנויות במשך תהליך הבישול.
מחיקה של שלב בישול
שלב בישול אחד אחורה
תצוגת שלבי בישול
הוסף שלב בישול/אחד קדימה
שמירת פרופיל בישול בספר בישול

תפריט ראשי
אחורה
הגדרות
עזרה )(help
ספר בישול )(Cookbook

הוראות הפעלה
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 4הגדרת פרופילי בישול  -תפריט בישול

 4.3התפריט פונקציות עזר
תצוגת התפריט בישול
שעה נוכחית

בישול בחום נמוך )בישול (LT
צורת בישול של בישול מאכלים בטמפרטורות
נמוכות ,ב 3-דרגות
בישול Delta-T
צורת בישול שבה הטמפרטורה בתוך חלל הבישול
תלויה בעוצמת טמפרטורת הליבה ,ב 3-דרגות
 ,ecoCookingנבחר
צורת בישול שבה הספק החימום מווסת בשלב בישול
סופי ,כדי להפחית את צריכת האנרגיה
Cook&Hold
צורת בישול המורכבת משלב בישול ושלב של שמירת
טמפרטורה מסוימת ,ב 3-דרגות
הספק מופחת
פונקציה אשר מפחיתה את הספק החימום על מנת
למנוע שיאי עומס בעת תהליך הבישול
הגנת תוכנית ,נבחרה
פונקציה המונעת ממערכת מחוברת לייעול צריכת
אנרגיה להפסיק תהליכי בישול
בחירת שעת ההתחלה
פונקציה לקביעת זמן תחילת תהליך בישול בנקודת
זמן מאוחרת יותר
BakePro
פונקציית אפיה עם העלאת קיטור ועצירות מאוורר
מתוזמנות ,ב 5-דרגות
שלב הודעה
פונקציה אשר מציגה הודעות בעת ביצוע תהליך
בישול
הפרדת שומן
פונקציה אשר מבצעת הפרדת שומן בעת ביצוע
תהליך בישול
אישור קלט

אחורה
עזרה

הוראות הפעלה
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 4הגדרת פרופילי בישול  -תפריט בישול

 4.4הגדרת פרופיל בישול עם זמן בישול
הגדרת פרופיל בישול
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'בישול'.

2

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל 'אוויר
חם'.

3

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

4

בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הבישול
הרצויה.

5

בחר בלחצן 'זמן בישול'.

6

בתפריט 'שעה' הגדר את זמן הבישול הרצוי.

7

בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.

8

בהתאם למצב ההפעלה בחר בדרגה הרצויה של
' 'Crisp&Tastyאו '.'HumidityPro

9

בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.

10

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות,
למשל 'הגנת תוכנית'.

11

בתפריט 'בישול' בחר בלחצן 'הוספת שלב בישול' במידה
וברצונך להוסיף שלב בישול.

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 4.5הגדרת פרופיל בישול עם טמפרטורת ליבה
הגדרת פרופיל בישול
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'בישול'.

2

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל 'אוויר
חם'.

3

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

4

בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הבישול
הרצויה.

5

בחר בלחצן 'טמפרטורת ליבה'.

6

בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הליבה הרצויה.

7

בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.

8

בהתאם למצב ההפעלה בחר בדרגה הרצויה של
' 'Crisp&Tastyאו '.'HumidityPro

9

בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.

10

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות,
למשל 'הגנת תוכנית'.

11

בתפריט 'בישול' בחר בלחצן 'הוספת שלב בישול' במידה
וברצונך להוסיף שלב בישול.

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 4.6הגדרת פרופיל בישול עם בחירת שעת ההתחלה
תחום השימוש
פונקציית העזר 'בחירת שעת ההתחלה' קובעת את שעת ההתחלה של תהליך הבישול למועד מאוחר יותר.
בעת הגדרת שעת ההתחלה המכשיר מחשב באופן עצמאי את סיום הבישול בהתאם למשך פרופיל הבישול .בעת
הגדרת שעת הסיום המכשיר מחשב באופן עצמאי את שעת ההתחלה.
'בחירת שעת ההתחלה' מתווסף לאחר הגדרת שעת ההתחלה או הסיום כ"-שלב בישול" ראשון לפרופיל הבישול.
לאחר תחילת הספירה לאחור בהתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' מתחיל תהליך הבישול רק בשעה שנקבעה.
הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל
'קיטור'.

2

בתפריט 'בישול' הזן את כל נתוני הבישול עבור פרופיל
הבישול ,למשל 'טמפרטורת בישול'.

3

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות עזר 'בחירת שעת
ההתחלה'.

4

אשר את הבחירה.

5

בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' בחר בשעת ההתחלה או
הסיום של פרופיל הבישול.

6

בתפריט 'שעה' בחר בשעת ההתחלה או הסיום הרצויה.

7

בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה' בלחצן 'התחל' ושים לב
לדרישות התוכנה.

תוצאה :הספירה לאחור מופעלת .תהליך הבישול מתחיל
מיד עם תום הספירה לאחור.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך בישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ בישול בעזרת פרופיל בישול ,לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש

הוראות הפעלה
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 4.7הגדרת פרופיל בישול עם BakePro
תחום השימוש
פונקציית העזר ' 'BakeProהינה פונקציית אפיה מיוחדת עם העלאת קיטור.
הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר במצב ההפעלה 'אוויר חם'.

2

בתפריט 'בישול' הזן את נתוני הבישול הרצויים עבור
פרופיל הבישול ,למשל 'טמפרטורת בישול'.

3

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציית עזר '.'BakePro

4

בחר באחת מדרגות הבישול ,למשל '.'3

5

אשר את הבחירה.

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 4.8הגדרת פרופיל בישול עם שלב הודעה
תחום השימוש
פונקציית העזר 'שלב הודעה' מציבה למפעיל בזמן תהליך בישול דרישה לביצוע פעולה מסוימת.
בעת הגדרת הודעה מזינים את התוכן המילולי של ההודעה ובוחרים משך זמן הצגתה.
'שלב ההודעה' מתווסף כ"-שלב בישול" לפרופיל בישול.
לאחר תחילת  vchaukבהתפריט 'שלב הודעה' מתחיל תהליך הבישול ושלב הבישול 'שלב הודעה' מתבצע בנקודת
הזמן שנקבעה.
הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל
'קיטור'.

2

בתפריט 'בישול' הזן את כל נתוני הבישול עבור פרופיל
הבישול ,למשל 'טמפרטורת בישול'.

3

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציית עזר 'שלב הודעה'.

4

אשר את הבחירה.

5

בתפריט 'שלב הודעה' בחר באיזור להזנת טקסט הריק.

6

הזן בתפריט 'הזנת טקסט' את נוסח ההודעה הרצוי.

7

בתפריט 'שלב הודעה' בחר את זמן הצגת ההודעה.

8

בתפריט 'שעה' הגדר את משך זמן ההצגה הרצוי.

9

בתפריט 'שלב הודעה' בחר בלחצן 'התחל' ושים לב
לדרישות התוכנה.

תוצאה :תהליך הבישול מתחיל .ההודעה תופיע בנקודת
הזמן שנקבעה.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך בישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ בישול בעזרת פרופיל בישול ,לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש

הוראות הפעלה
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 4.9הגדרת פרופיל בישול עם הפרדת שומן
תחום השימוש
בעת תהליך הבישול ,פונקציית העזר 'הפרדת שומן' מבצעת הפרדה של השומן באופן אוטומטי.
פונקציית העזר 'הפרדת שומן' זמינה אך ורק במכשירים עם האפשרות  .ConvoGrillלשם כך יש צורך בהכנה מיוחדת
של המכשיר.
הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל 'אוויר
חם'.

2

בתפריט 'בישול' הזן את נתוני הבישול הרצויים עבור
פרופיל הבישול ,למשל 'טמפרטורת בישול'.

3

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציית עזר 'הפרדת
שומן'.

4

אשר את הבחירה.

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 4.10התפריט בישול Smoker -
תצוגת התפריט בישול
שעה נוכחית

מצב הפעלה קיטור
מצב הפעלה קיטור משולב
מצב הפעלה אוויר חם
מצב הפעלה  ,Smokerנבחר
עישון מזון ,אופציונלי
הגדרת זמן עישון
תצוגת זמן עישון

בחירת פונקציות עזר
תצוגה של פונקציות עזר הנבחרות

התחל )(Start
מפעיל את תהליך הבישול
TrayTimer
קוצב זמן הניתן לכיוון עבור כל קומה נפרדת כדי
לנצל קומות פנויות במשך תהליך הבישול.
מחיקה של שלב בישול
שלב בישול אחד אחורה
תצוגת שלבי בישול
הוסף שלב בישול/אחד קדימה
שמירת פרופיל בישול בספר בישול

תפריט ראשי
אחורה
הגדרות
עזרה )(help
ספר בישול )(Cookbook

הוראות הפעלה
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 4.11הגדרת פרופיל בישול עם Smoker
תחום השימוש
מצב ההפעלה ' 'Smokerמתאים לעישון מזון.
מצב ההפעלה ' 'Smokerזמין אך ורק במכשירים עם האפשרות  .ConvoSmokeלשם כך יש צורך בהכנה מיוחדת של
המכשיר.
הגדרת פרופיל בישול
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'בישול'.

2

בתפריט 'בישול' בחר במצב ההפעלה '.'Smoker

3

בחר בלחצן 'זמן בישול'.

4

בתפריט 'שעה' הגדר את זמן העישון הרצוי.

5

בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.

6

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות,
למשל 'הגנת תוכנית'.

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 4.12שמירת פרופיל בישול שזה עתה הוגדר בספר בישול
תנאים
■
■

הנך נמצא בתפריט 'בישול' או בתפריט 'רענון'.
הגדרת פרופיל בישול.

שמירת פרופיל בישול שזה עתה הוגדר בספר בישול
1

בתפריט 'בישול' או בתפריט 'רענון' בחר את הלחצן 'שמור
כפרופיל בישול'.

2

הזן בתפריט 'מקלדת' את שם פרופיל הבישול.

3

אשר את הבחירה.

4

בתפריט 'בחירת סמל' בחר את הסמל.

5

במידה ולא נמצא סמל מתאים ,בחר את הלחצן ' 'USBכדי
לייבא את הסמל דרך חיבור ה USB-של לוח ההפעלה של
.easyTouch

6

אשר את הבחירה.

תוצאה :כעת פרופיל הבישול שמור ב'-ספר בישול'.

הוראות הפעלה
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 4.13פרופילי בישול נבחרים
פרופילי בישול שונים
+ACS

><alle Produkte
בגטTK ,

min 15 C° 170

תפוחי אדמה אפויים

C° 180

קרם קרמל  /רויאל
אצבעות דגים

C° 93

-

min 35 C° 80

-

-

min 12 C° 210

-

5

min 3

-

1

תסיסה ,מאפים

C° 35

חזה עוף ,מטוגן

C° 235

-

-

1

C° 72

-

-

גזר ,טרי

C° 100

min 8

-

-

שניצל חזיר ,מצופה פירורי לחם

C° 200

min 9

-

3

פרופיל בישול ConvoSmoke
><alle Produkte

שלב

Smoker

+ACS

סטייק סלמון

1
2

כן
-

-

min 15
C° 120

C° 50

-

מלח עשבי תבול

1
2

כן
-

-

min 75
min 20 C° 60

-

-

שוקיים עוף

1
2

כן
-

-

min 75
min 3
C° 180

-

-

3

-

min 20 C° 170

-

הוראות הפעלה
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 5הגדרת צורות בישול מיוחדות  -תפריט בישול

 5הגדרת צורות בישול מיוחדות  -תפריט בישול
מטרת פרק זה
בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על צורות הבישול המיוחדות ומתארים את אופן פעולתן.
אנו מציגים לך את הגדרת פרופילי בישול דרך התפריט 'בישול' בעזרת הוראות צעד אחר צעד.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 5.1העבודה עם צורות בישול מיוחדות
העבודה עם צורות בישול מיוחדות
באפשרותך ליצור פרופילי בישול עבור צורות הבישול הבאות בהתאם לדרישות המוצרים שלך.
■ בישול בחום נמוך )בישול (LT
■ בישול Delta-T
■ ecoCooking
■
Cook&Hold
עם  ecoCookingתופחת צריכת האנרגיה באותו זמן בישול.
עם צורות הבישול האחרות מוגדרים מראש פרופילי בישול עם נתוני בישול ומספר שלבי בישול בהתאם למצב
ההפעלה ודרגת הבישול הרצויה .ניתן להתאים את פרופילי הבישול המוגדרים מראש ,טרם שמירתם ב'-ספר בישול'
ובחירתם תחת '.'Press&Go
צורות בישול זמינות
בהתאם למצב ההפעלה באפשרותך לבחור את פונקציות העזר המיוחדות האלו דרך התפריט 'פונקציות עזר':
בישול בחום נמוך
■
■
■

קיטור
קיטור משולב
אוויר חם )(Convection

הוראות הפעלה

בישול Delta-T
■
■
■

ecoCooking

קיטור
קיטור משולב
אוויר חם )(Convection
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■
■

קיטור משולב
אוויר חם )(Convection

Cook&Hold
■
■
■

קיטור
קיטור משולב
אוויר חם )(Convection

 5הגדרת צורות בישול מיוחדות  -תפריט בישול

 5.2הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול בישול בחום נמוך
תחום השימוש
בישול בחום נמוך הינו צורת בישול בה מזון מבושל בטמפרטורות נמוכות .משום כך מתארך זמן הבישול .חובה תמיד
לעבוד יחד עם מד-חום ליבה.
בישול בחום נמוך מתאים במיוחד עבור בשר ,עוף ודגים .המזון מתבשל בצורה זו באופן עדין ככל שניתן .הוא מאבד
פחות נוזלים ונעשה עסיסי ורך בהרבה.
באפשרותך לשנות את נתוני הבישול המוגדרים מראש ואת שלבי הבישול עבור פרופיל הבישול שלך.
נתוני בישול מוגדרים מראש עבור קיטור
דרגת בישול

שלב
בישול

מצב הפעלה

טמפרטורת
בישול בC°-

זמן בישול
בדקות

טמפרטורת
ליבה בC°-

+ACS

עשוי

1
2

קיטור
קיטור

100
80

10
-

72

1

3

קיטור

80

-:-

-

1

1
2

קיטור
קיטור

100
60

10
-

54

1

3

קיטור

52

-:-

-

1

1
2

קיטור
קיטור

100
55

10
-

48

1

3

קיטור

46

-:-

-

1

מדיום

נא

-

-

נתוני בישול מוגדרים מראש עבור קיטור משולב
דרגת בישול

שלב
בישול

מצב הפעלה

טמפרטורת
בישול בC°-

זמן בישול
בדקות

טמפרטורת
ליבה בC°-

+ACS

עשוי

1
2

אוויר חם
אוויר חם

130
75

10
20

-

5

3

קיטור משולב

75

-

72

1

4

קיטור משולב

70

-:-

-

1

1
2

אוויר חם
אוויר חם

130
60

10
20

-

5

3

קיטור משולב

60

-

54

1

4

קיטור משולב

50

-:-

-

1

1
2

אוויר חם
אוויר חם

130
55

10
20

-

5

3

קיטור משולב

55

-

48

1

4

קיטור משולב

46

-:-

-

1

מדיום

נא

הוראות הפעלה
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נתוני בישול מוגדרים מראש עבור אוויר חם
דרגת בישול

שלב
בישול

מצב הפעלה

טמפרטורת
בישול בC°-

זמן בישול
בדקות

טמפרטורת
ליבה בC°-

+ACS

עשוי

1
2

אוויר חם
אוויר חם

130
78

10
20

-

5

3

אוויר חם

78

-

72

1

4

אוויר חם

72

-:-

-

5

5

אוויר חם

72

-

-

1

1
2

אוויר חם
אוויר חם

130
60

10
20

-

5

3

אוויר חם

60

-

54

1

4

אוויר חם

50

-:-

-

1

1
2

אוויר חם
אוויר חם

130
55

10
20

-

5

3

אוויר חם

55

-

48

1

4

אוויר חם

46

-:-

-

1

מדיום

נא

-

-

הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל 'קיטור
משולב'.

2

בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול 'בישול בחום
נמוך'.

3

בחר באחד משלושת דרגות הבישול ,למשל 'עשוי'.

4

אשר את הבחירה.

תוצאה :נבחר פרופיל הבישול הרב-שלבי עבור 'בישול
בחום נמוך'.
צעדים נוספים:
■ שינוי שלבי בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 37
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 5.3הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול Delta-T
תחום השימוש
בישול  Delta-Tהינו צורת בישול בה עולה הטמפרטורה של חלל הבישול בהתאם לטמפרטורת הליבה של המזון.
חובה תמיד לעבוד יחד עם מד-חום ליבה.
בישול  Delta-Tמתאים במיוחד לבישול עדין של ירך-חזיר )שינקה( ,דג שלם ,גלנטינות או רפרפת.
באפשרותך לשנות את טמפרטורת הליבה המוגדרת מראש ואת טמפרטורת ה Delta-עבור פרופיל הבישול שלך.
נתוני בישול מוגדרים מראש
מצב הפעלה

דרגת בישול

הפרש בC°-

זמן בישול
בדקות

טמפרטורת
ליבה בC°-

+ACS

קיטור

עשוי
מדיום
נא
עשוי
מדיום
נא
עשוי
מדיום
נא

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

72
54
48
72
54
48
72
54
48

-

קיטור משולב

אוויר חם )(Convection

הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל 'אוויר
חם'.

2

בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול 'בישול ‐Del
.'ta-T

3

בחר באחד משלושת דרגות הבישול ,למשל 'מדיום'.

4

אשר את הבחירה.

5

במידת הצורך ,שנה את נתוני הבישול המוגדרים מראש,
למשל 'טמפרטורת ליבה'.

תוצאה :פרופיל הבישול נבחר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28
הוראות הפעלה
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 5.4הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול ecoCooking
תחום השימוש
 ecoCookingהינה צורת בישול בה ניתן להפחית את צריכת האנרגיה באותו זמן בישול בכ 25%-בזכות טכנולוגיית
אימפולסים חכמה.
צורת הבישול  ecoCookingמורכבת משלב בישול התחלתי ושלב בישול סופי .בשלב הבישול ההתחלתי עובדים עם
תהליכים סטנדרטיים על מנת להעביר חום אל המוצר בצורה מהירה .בשלב הבישול המסיים נעשה ניצול מירבי של
החום הקיים בתוך חלל הבישול ובתוך המוצר כדי לבשל את המוצר לדרגה הרצויה.
צורת בישול זו היא אידאלית עבור דברי מזון עם זמן בישול ארוך ,כגון צליה ,רוסטביף ונתחי בשר גדולים.

הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל 'אוויר
חם'.

2

הגדר את נתוני הבישול עבור שלב הבישול ההתחלתי של
פרופיל הבישול שלך ,למשל 'טמפרטורת בישול'.

3

הזן את 'זמן הבישול' או 'טמפרטורת הליבה' הרצויה.

4

בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול '‐ecoCook
.'ing

5

אשר את הבחירה.

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 5.5הגדרת פרופיל בישול עבור צורת הבישול Cook&Hold
תחום השימוש
 Cook&Holdהינה צורת בישול דו-שלבית .היא מורכבת משלב בישול )שלב ה (Cook-ושלב שמירה על טמפרטורה
מסוימת )שלב ה .(Hold-בשלב ה Cook-מתבשל המזון במצבי ההפעלה קיטור ,קיטור משולב או אוויר חם .בשלב
ה Hold-מתבשל המוצר בטמפרטורת בישול מוגדרת מראש בצורה עדינה מאד.
בעת הגדרת פרופיל בישול ניתן לבחור בצורת הבישול  Cook&Holdרק החל משלב הבישול השני .לא ניתן לבחור
זמן בישול עבור שלב ה.Hold-
נתוני בישול מוגדרים מראש
מצב הפעלה

דרגת בישול

טמפרטורת
בישול בC°-

זמן בישול
בדקות

טמפרטורת
ליבה בC°-

קיטור

עשוי

72

-:-

-

1

מדיום

54

-:-

-

1

נא

48

-:-

-

1

עשוי

72

-:-

-

1

מדיום

54

-:-

-

1

נא

48

-:-

-

1

עשוי

72

-:-

-

1

מדיום

54

-:-

-

1

נא

48

-:-

-

1

קיטור משולב

אוויר חם )(Convection

+ACS

הגדרת פרופיל בישול
1

בתפריט 'בישול' בחר באחד ממצבי ההפעלה ,למשל 'קיטור
משולב'.

2

בתפריט 'בישול' הזן את נתוני הבישול הרצויים עבור שלב
הבישול ההתחלתי )שלב ה (Cook-של פרופיל הבישול,
למשל 'טמפרטורת בישול'.

3

בחר את הלחצן 'הוספת שלב בישול'.

4

בתפריט 'בישול' בחר את מצב ההפעלה עבור שלב הבישול
השני )שלב ה (Hold-של פרופיל הבישול ,למשל 'אוויר
חם'.

5

בתפריט 'פונקציית עזר' בחר בצורת הבישול
'.'Cook&Hold

6

בחר באחד משלושת דרגות הבישול ,למשל 'מדיום'.

הוראות הפעלה
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7

אשר את הבחירה.

8

בתפריט 'בישול' שנה במידת הצורך את טמפרטורת
הבישול עבור שלב ה Hold-של פרופיל הבישול.

תוצאה :הוגדר פרופיל הבישול הדו-שלבי '.'Cook&Hold
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 5.6עריכת שלב בישול של פרופיל בישול
תחום השימוש
ניתן לערוך שלב בישול בעת הגדרת פרופיל בישול דרך התפריט 'בישול' ובחירת פרופיל בישול רב-שלבי מ'-ספר
בישול' .בעת תהליך בישול ניתן לערוך רק את שלב הבישול הנוכחי.
עריכת שלב בישול
1

בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'תצוגת שלבי בישול'

2

בתפריט 'תצוגת שלבי בישול' בחר את שלב הבישול
הרצוי ,למשל '.'4

3

כאשר יוצג שלב הבישול בתפריט 'בישול' שנה את נתוני
הבישול הרצויים עבור שלב הבישול המסוים ,למשל 'זמן
בישול'.

4

בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'תצוגת שלבי בישול'

5

בדוק את השינויים בתפריט 'תצוגת שלבי בישול'.

6

אשר את השינויים.

תוצאה :שלב הבישול שונה.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 5.7העברה או מחיקת שלב בישול של פרופיל בישול
תחום השימוש
ניתן למחוק או להעביר שלב בישול בעת הגדרת פרופיל בישול דרך התפריט 'בישול' ובחירת פרופיל בישול רב-שלבי
מ'-ספר בישול' .בעת ביצוע תהליך בישול לא ניתן להעביר או למחוק שלבי בישול.
העברה או מחיקה של שלב בישול
1

בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'תצוגת שלבי בישול'

2

בתפריט 'תצוגת שלבי בישול' בחר בלחצן 'עריכת שלב
בישול' עבור שלב הבישול הרצוי ,על מנת להפעיל את
הפונקציה.

3

בחר את הלחצן 'מחיקת שלב בישול' על מנת למחוק שלב
בישול מתוך פרופיל בישול .לחילופין בחר ב'-למעלה' או
'למטה' כדי לשנות את סדר שלבי הבישול.

4

בחר שוב בלחצן 'עריכת שלב בישול' על מנת להשבית את
הפונקציה.

5

אשר את השינויים.

תוצאה :פרופיל הבישול נערך.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28

הוראות הפעלה
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 6הגדרת פרופילי בישול  -תפריט רענון
מטרת פרק זה
בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על פונקציות רענון של הקומביסטימר שלך.
אנו מציגים לך את התפריט 'רענון' ונסביר לך את הלחצנים שיש בהם ואת תפקידיהם ,וכן את הגדרת פרופיל בישול
דרך התפריט 'רענון' בעזרת הוראות צעד אחר צעד.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 6.1העבודה עם התפריט 'רענון'
פונקציות רענון מזון
רענון מזון הינו פונקציית רענון של הקומביסטימר ,שבה משלימים את תהליך הבישול של מאכלים מבושלים למחצה
עד היותם מוכנים להגשה' .רענון מזון' מתאים כמעט לכל סוגי המאכלים .לשם כך מכינים את המאכלים כבר על
צלחות או במיכלים.
דרך התפריט 'רענון' תוכל להגדיר פרופילי בישול חדשים ולעבוד עם פונקציות הרענון הבאות:
■ רענון מזוןà la Carte
■ רענון מזון סעודה
■
רענון מזון על גבי צלחות
תחום טמפרטורות
בעזרת פונקציות הרענון אתה תבשל בתחומי הטמפרטורות הבאים:
רענון מזוןà la Carte

רענון מזון סעודה

רענון מזון על גבי צלחות

 120°Cעד 160°C

 120°Cעד 160°C

 120°Cעד 160°C

עם מדידת טמפרטורת הליבה אתה עובד בתחום הטמפרטורות שבין  20°Cל.99°C-
מאפייני בישול זמינים
יחד עם פונקציות הרענון באפשרותך לבחור מאפייני בישול מסוימים )פונקציות עזר :(+ACS
רענון מזוןà la Carte
■

מהירות מאוורר

רענון מזון סעודה
■

מהירות מאוורר

רענון מזון על גבי צלחות
■

מהירות מאוורר

פונקציות עזר זמינות
יחד עם פונקציות הרענון באפשרותך לבחור פונקציות עזר מתאימות עבור פרופילי הבישול שלך דרך התפריט
'פונקציות עזר':
רענון מזוןà la Carte
■
■

הגנת תוכנית
הספק מופחת

הוראות הפעלה

רענון מזון סעודה
■
■

הגנת תוכנית
הספק מופחת
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רענון מזון על גבי צלחות
■
■

הגנת תוכנית
הספק מופחת
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 6.2התפריט 'רענון מזון'
תצוגה רענון מזון
שעה נוכחית

פונקצייית רענון רענון מזון  ,à la Carteנבחרה
פונקציית רענון רענון מזון סעודה
פונקציית רענון רענון מזון על גבי צלחות

הגדרת טמפרטורת בישול
תצוגה של טמפרטורת הבישול שהוזנה
בחירת ערך טמפרטורה :טמפרטורה נוכחית של חלל
הבישול
הגדרת זמן בישול ,נבחר
הגדרת טמפרטורת ליבה
תצוגת זמן בישול או טמפרטורת ליבה
מהירות מאוורר ,ב 5-דרגות
מווסת את מהירות זרם האוויר בתוך חלל הבישול

בחירת פונקציות עזר
תצוגה של פונקציות עזר הנבחרות

התחל )(Start
מפעיל את תהליך הבישול
הפעלה עם חימום מקדים
מחמם את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר סגורה
הפעלה עם Cool down
מקרר את חלל הבישול כאשר דלת המכשיר פתוחה
והמדחף מסתובב
עצור )(Stop
עוצר את תהליך הבישול
TrayTimer
קוצב זמן הניתן לכיוון עבור כל קומה נפרדת כדי
לנצל קומות פנויות במשך תהליך הבישול.
שמירת פרופיל בישול בספר בישול
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 6הגדרת פרופילי בישול  -תפריט רענון
תפריט ראשי
אחורה
הגדרות
עזרה )(help
ספר בישול )(Cookbook
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 6הגדרת פרופילי בישול  -תפריט רענון

 6.3התפריט פונקציות עזר
תצוגת התפריט בישול
שעה נוכחית

הספק מופחת
פונקציה אשר מפחיתה את הספק החימום על מנת
למנוע שיאי עומס בעת תהליך הבישול
הגנת תוכנית ,נבחרה
פונקציה המונעת ממערכת מחוברת לייעול צריכת
אנרגיה להפסיק תהליכי בישול

אישור קלט

אחורה
עזרה
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 6הגדרת פרופילי בישול  -תפריט רענון

 6.4הגדרת פרופיל בישול דרך רענון מזון
הגדרת פרופיל בישול
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'רענון'.

2

בתפריט 'רענון' בחר באחד מפונקציות הרענון ,למשל
'רענון מזון .'à la Carte

3

בחר בלחצן 'טמפרטורת בישול'.

4

בתפריט 'טמפרטורה' הגדר את טמפרטורת הבישול
הרצויה.

5

בחר בלחצן 'זמן בישול' או במידת הצורך 'טמפרטורת
ליבה'.

6

בתפריט 'זמן' הגדר את זמן הבישול הרצוי או במידת
הצורך ,בתפריט 'טמפרטורה' ,את טמפרטורת הליבה
הרצויה.

7

בחר את הדרגה הרצויה של 'מהירות מאוורר'.

8

בחר בלחצן 'פונקציות עזר'.

9

בתפריט 'פונקציות עזר' בחר בפונקציות העזר הרצויות,
למשל 'הגנת תוכנית'.

תוצאה :פרופיל הבישול הוגדר.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ שמירת פרופיל בישול בספר בישול ,אופן הפעולה ראה עמוד 28
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 7בישול עם easyTouch

 7בישול עם easyTouch
מטרת פרק זה
בפרק זה תמצא תיאור כללי של תהליך בישול עם  easyTouchוהוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות
בבישול.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 7.1מבט כללי על הבישול
תהליכי הבישול בeasyTouch-
כדי לבשל עם הקומביסטימר שלך אתה זקוק לפרופיל בישול מתאים למוצר שלך .את פרופיל הבישול החדש תוכל
להגדיר דרך התפריט 'בישול' או התפריט 'רענון' של ממשק ההפעלה של  .easyTouchדרך התפריט 'ספר בישול'
ניתן גם לבחור פרופיל בישול מתוך פרופילי הבישול הקיימים ולהפעיל אותו.
לפני תחילת תהליך הבישול עליך תמיד לוודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם
המכשיר במדריך למשתמש ולהקפיד על ההוראות הכלולות בו.
בעת ביצוע תהליך בישול מקבל המפעיל הנחיות בעזרת מידע למפעיל ודרישות לפעולה לאורך רצף תפריטי תהליך.
באמצעות תפריטי התהליך המפעיל יכול לבצע שינויים בפרופיל הבישול.
בתפריטי התהליך תוצג התקדמות תהליך הבישול באמצעות תצוגות התקדמות ופירוט של זמן וטמפרטורה .מידע
למפעיל וצליל התראה מאותתים על סיומו של תהליך בישול.
הפעלת תהליך הבישול
לאחר הפעלת תהליך הבישול תגיע לתפריט התהליך בישול:

הוראות הפעלה
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 7בישול עם easyTouch
תפריט התהליך בישול
דוגמה של תפריט תהליך בישול של ממשק ההפעלה של :easyTouch
1

איזור הכותרת:
תצוגה של התפריט הנוכחי ,שם פרופיל הבישול
הנבחר והשעה הנוכחית
האזור הראשי של תפריט התהליך:
■ תצוגת נתוני בישול
■ מידע למפעיל ודרישה לפעולה
■ לחצן עצור
■ תצוגת התקדמות טבעת תצוגה בשלושה צבעים:
■ צהוב = בהכנה
■ אדום = תהליכים מתבצעים
■ ירוק = מוכן

3

אזור כותרת תחתונה:
לחצן ניווט

2

הוראות הפעלה
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 7בישול עם easyTouch

 7.2הפעלת תהליך בישול
תנאים
■
■

לפני תחילת תהליך הבישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר
במדריך למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.
הגדרת פרופיל בישול חדש.

הפעלת תהליך בישול
בחר בלחצן 'התחל' כדי להפעיל את תהליך הבישול.

1

תוצאה :תהליך הבישול מתחיל.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך בישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
■ בישול בעזרת פרופיל בישול ,לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש

 7.3הפסקת תהליך בישול
תנאים
■

הפעלת תהליך בישול.

הפסקת תהליך בישול
בחר בלחצן 'עצור' כדי להפסיק את תהליך הבישול.

1

תוצאה :תהליך הבישול מופסק ומוצג התפריט 'בישול'.

הוראות הפעלה
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 8העבודה עם ספר הבישול

 8העבודה עם ספר הבישול
מטרת פרק זה
בפרק זה אנו מספקים לך תיאור כללי של העבודה עם ספר הבישול וכן תמצא הוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות
העיקריות עם ספר הבישול.
נציג לך את התפריט 'ספר בישול' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 8.1מבט כללי על ספר הבישול
פרופילי הבישול בספר הבישול
פרופיל בישול הינו שילוב של משתני בישול כגון טמפרטורת וזמן בישול.
פרופילי הבישול החדשים מוגדרים דרך התפריט 'בישול' או התפריט 'רענון' וניתנים לניהול ב'-ספר בישול' של ‐easy
 .Touchניתן לשמור בספר הבישול לכל היותר  399פרופילי בישול בעלי עד  20שלבי בישול.
ניתן לבחור פרופיל בישול שמור מתוך 'ספר בישול' ולבשל מיד בעזרתו.
דרך התפריט 'בישול' או התפריט 'רענון' ניתן לערוך את פרופיל הבישול ושוב לשמור אותו .ניתן גם למחוק כליל
פרופיל בישול מתוך 'ספר בישול'.
למען סדר טוב יותר ניתן לקבץ את פרופילי הבישול בקבוצות מוצרים .קבוצות מוצרים אלו שמינות לאחר מכן גם
ב.'Press&Go'-
ניתן לסמן כמועדפים פרופילי בישול שאליהם ברצונך לגשת במהירות .מועדפים אלה זמינים בPress&Go+-
לבחירה מהירה.
החלפת ספר בישול
דרך 'הגדרות' של  easyTouchבאפשרותך לנהל ספרי בישול שונים .ניתן למשל לבחור ספר בישול אחר ולהתאים
את פרופילי הבישול או להוסיף פרופילי בישול חדשים.
במידה וברצונך לנצל ספר בישול עבור קומביסטימרים אחרים של  ,Convothermניתן לייצא ולייבא ספר בישול
באמצעות חיבור ה.USB-
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 8העבודה עם ספר הבישול

 8.2התפריט ספר בישול
תצוגת ספר הבישול
שעה נוכחית

מועדפים ,נבחר
פרופילי בישול נבחרים
קבוצות מוצרים
פרופילי בישול מסודרים לפי קבוצות
פרופילי בישול
כל פרופילי הבישול בספר הבישול,
אפשרות לעד  399פרופילי בישול בעלי עד  20שלבי
בישול
מועדפים ,קבוצות מוצרים או פרופילי בישול

למטה
עריכת פרופיל בישול ,נבחר
למעלה
תפריט ראשי
אחורה
הגדרות
עזרה )(help

הוראות הפעלה
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 8העבודה עם ספר הבישול

 8.3בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
בחירת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ספר בישול'.

2

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'פרופילי בישול' ,כדי
להציג את כל פרופילי הבישול של ספר הבישול.

3

בחר את פרופיל הבישול הרצוי ,למשל בגט.

תוצאה :פרופיל הבישול נבחר ומוצג בתפריט 'בישול' או
בתפריט 'רענון'.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הבישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
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 8העבודה עם ספר הבישול

 8.4מחיקת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
מחיקת פרופיל בישול מתוך ספר הבישול
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ספר בישול'.

2

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'פרופילי בישול' ,כדי
להציג את כל פרופילי הבישול של ספר הבישול.

3

בתפריט 'פרופילי בישול' בחר בלחצן 'עריכת פרופילי
בישול'

4

בתפריט 'עריכת פרופילי בישול' בחר בפרופיל שברצונך
למחוק ,למשל בגט.

5

בתפריט 'עריכת פרופילי בישול' בחר בלחצן 'מחיקת
פרופיל בישול'

6

אשר את המחיקה.

תוצאה :כעת פרופיל הבישול נמחק מ'-ספר בישול'.
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 8העבודה עם ספר הבישול

 8.5קביעת פרופילי בישול כמועדפים
קביעת פרופילי בישול כמועדפים
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ספר בישול'.

2

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'מועדפים'.

3

בתפריט 'מועדפים' בחר בלחצן 'עריכת מועדפים'.

4

בתפרית 'קביעה כמועדף' בחר את פרופיל הבישול הרצוי,
למשל בגט.

5

בתפרית 'קביעה כמועדף' בחר את הלחצן 'אישור'.

תוצאה :עתה פרופיל הבישול זמין בתפריט 'מועדפים'
לבחירה מהירה.
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 8העבודה עם ספר הבישול

 8.6יצירת קבוצת מוצרים חדשה
יצירת קבוצת מוצרים חדשה
1

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'קבוצות מוצרים'.

2

בתפריט 'קבוצות מוצרים' בחר בלחצן 'עריכת קבוצות
מוצרים'.

3

בתפריט 'עריכת קבוצות מוצרים' בחר בלחצן 'הוספת
קבוצת מוצרים'.

4

הזן בתפריט 'לוח מקשים' את שם קבוצת המוצרים.

5

בחר בתפריט 'בחירת סמל' סמל עבור קבוצת המוצרים.

6

במידה ולא נמצא סמל מתאים ,בחר את הלחצן ' 'USBכדי
לייבא את הסמל דרך חיבור ה USB-של לוח ההפעלה של
.easyTouch

7

אשר את הבחירה.

תוצאה :קבוצת המוצרים החדשה נוצרה.
צעדים נוספים:
■ הוספת פרופיל בישול לקבוצת מוצרים ,ראה עמוד 53
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 8העבודה עם ספר הבישול

 8.7הוספת פרופיל בישול לקבוצת מוצרים
הוספת פרופיל בישול לקבוצת מוצרים
1

בתפריט 'ספר בישול' בחר בלחצן 'קבוצות מוצרים'.

2

בתפריט 'קבוצות מוצרים' בחר בלחצן של קבוצת
המוצרים.

3

בתפריט של קבוצות המוצרים בחר בלחצן 'עריכת קבוצות
מוצרים'.

4

בתפריט 'הוספה או מחיקה של פרופיל בישול' בחר את
פרופילי הבישול הרצויים.

5

אשר את הבחירה.

תוצאה :פרופילי הבישול נוספו לקבוצת המוצרים.
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 9העבודה עם +Press&Go / Press&Go

 9העבודה עם +Press&Go / Press&Go
מטרת פרק זה
בפרק זה אנו מספקים לך תיאור כללי של העבודה עם ' 'Press&Goו.'+Press&Go+'-
נציג לך את התפריט ' 'Press&Goויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם .כן תמצא כאן הוראות שלב אחר
שלב עבור הפעולות העיקריות עם '.'Press&Go
דרך הגדרות תוכל לקבוע אם לעבוד עם  Press&Goאו .Press&Go+
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 Press&Go 9.1במבט כללי
בישול מהיר עם Press&Go
ב 'Press&Go'-ניתן להעמיד לרשותו של המפעיל פרופילי בישול מסוימים המוגדרים מראש ,אשר המפעיל אמנם
יכול לבחור בהם ,אולם אין באפשרותו לערוך אותם .המפעיל בוחר בפרופיל הבישול הרצוי ותהליך הבישול מופעל
מיד .ניתן לחסום גישה ל'-תפריט ראשי' ובכך לממשק ההפעלה כולו על ידי המפעיל של ' 'Press&Goבאמצעות
סיסמה.
פרופילי בישול המיועדים להיות זמינים בתפריט ' 'Press&Goחייבים להיות מסודרים בספר הבישול בתוך קבוצות
מוצרים.
גם את זמינותם של פרופילי ניקוי עבור ניקוי חלל הבישול ניתן להגביל ב.'Press&Go'-
הבישול עם פרופילי בישול שונים
ב 'Press&Go'-ניתן לבשל במקביל ובקומות שונות מספר מחזורים  -הן של אותו מוצר והן של מוצרים מאותה
קבוצת מוצרים.
אולם עבור בישול במקביל זמינים לבחירה אך ורק פרופילי בישול תואמים מבחינת טמפרטורת בישול ,מאפייני
בישול ופונקציות עזר .פרופילי בישול אלה יכולים להיות שונים רק מבחינת זמן בישול.
עם פתיחת דלת המכשיר לצורך הטענת מחזור מוצרים נוסף תהליכי הבישול הפעילים נעצרים .עם סגירת הדלת
נמשכים תהליכי הבישול.
המערכת מפקחת על כל תהליכי הבישול ומתריעה באופן אוטומטי על מועד הוצאת מוצר מסוים.
ניתן להפסיק תהליך בישול של פרופיל בישול לפני הזמן עבור מחזור אחד או יותר מבלי להשפיע בכך על יתר
תהליכי הבישול.

הוראות הפעלה

54

 9העבודה עם +Press&Go / Press&Go

 9.2התפריט Press&Go
שעה נוכחית

קבוצות מוצרים או פרופילי בישול

אפייה משלימה ,אופציונלי
פונקציה אשר באמצעותה מתבצעת אפייה משלימה
של פרופילי בישול
בחירת שעת ההתחלה ,אופציונלי
פונקציה לקביעת זמן תחילת תהליך בישול בנקודת
זמן מאוחרת יותר
למטה
למעלה
תפריט ראשי
אחורה
עזרה )(help
ניקוי

הוראות הפעלה
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 9.3התפריט קומות בPress&Go-
דרישה של התוכנה לפעולה

סמל של פרופיל הבישול הנבחר
שם פרופיל הבישול
בחירת פרופיל בישול נוסף

מספר הקומה
הקומה פנויה ,צבע אפור
הקומה נבחרה ,צבע צהוב
הקומה תפוסה ותהליך הבישול מתבצע ,צבע אדום
תהליך בישול הסתיים ,צבע ירוק

למטה ,עבור בחירת קומות נוספות
למעלה

אחורה
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 9.4בחירת פרופיל בישול והפעלתו
תנאים
לפני תחילת תהליך הבישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר במדריך
למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.
בחירת פרופיל בישול והפעלתו
1

בתפריט ' 'Press&Goבחר במידת הצורך את קבוצת
המוצרים הרצויה ,למשל מאפים.

2

בחר את פרופיל הבישול הרצוי ,למשל בגט.

3

בתפריט 'קומות' בחר תוך מספר שניות קומה אחת או
יותר.

4

פעל על פי דרישת התוכנה.

תוצאה :תהליך הבישול מתחיל.
צעדים נוספים:
■ עצירת פרופיל בישול לפני הזמן ,אופן הפעולה ראה עמוד 58
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 9.5עצירת פרופיל בישול לפני הזמן
עצירת פרופיל בישול לפני הזמן
1

בתפריט 'בישול מתבצע' בחר בפרופיל הבישול המיועד
לעצירה.

2

בחר בלחצן 'ביטול' תוך  5שניות.

3

בתפריט 'אישור ביטול' בחר תוך מספר שניות בלחצן
'אישור'.

תוצאה :תהליך הבישול מופסק ומוצג התפריט
'.'Press&Go

 9.6אפייה משלימה של פרופילי בישול
תנאים
ברצונך להשלים את האפייה של מוצר מוגמר לאחר סיום תהליך הבישול.
בחירת פרופיל בישול והפעלתו
בתפריט ' 'Press&Goבחר בלחצן 'אפייה משלימה'.

1

תוצאה :תהליך הבישול מתחיל מיד.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך בישול ,לאופן הפעולה ראה עמוד 46
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 9.7הגדרת בחירה של שעת ההתחלה בPress&Go-
תחום השימוש
'בחירת שעת ההתחלה' ב Press&Go-קובעת את שעת ההתחלה של תהליך בישול עבור פרופיל בישול נבחר למועד
מאוחר יותר.
בעת הגדרת שעת ההתחלה המכשיר מחשב באופן עצמאי את סיום הבישול בהתאם למשך פרופיל הבישול .בעת
הגדרת שעת הסיום המכשיר מחשב באופן עצמאי את שעת ההתחלה.
לאחר תחילת הספירה לאחור מתחיל תהליך הבישול רק בשעה שנקבעה .במשך תהליך הבישול ניתן להטעין עוד
קומות פנויות.
תנאים
לפני תחילת תהליך הבישול ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית עם המכשיר במדריך
למשתמש ושהנך מקפיד על ההוראות הכלולות בו.
קביעת שעת ההתחלה
1

בתפריט ' 'Press&Goבחר בקבוצת המוצרים הרצויה,
למשל מאפים.

2

בתפריט ' 'Press&Goבחר בלחצן 'בחירת שעת ההתחלה'.

3

בחר את פרופיל הבישול הרצוי ,למשל בגט.

4

בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה  'Press&Goבחר במידת
הצורך ביום בשבוע הרצוי.

5

בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה  'Press&Goבחר בשעת
ההתחלה או הסיום של פרופיל הבישול.

6

בתפריט 'שעה' בחר בשעת ההתחלה או הסיום הרצויה.

7

בתפריט 'בחירת שעת ההתחלה  'Press&Goבלחצן
'התחל' ושים לב לדרישות התוכנה.

תוצאה :הספירה לאחור מופעלת .תהליך הבישול מתחיל
מיד עם תום הספירה לאחור.
צעדים נוספים:
■ בישול בעזרת פרופיל בישול ,לאופן הפעולה ראה פרק 'פעל כך בבישול' במדריך למשתמש
■ עצירת פרופיל בישול לפני הזמן ,אופן הפעולה ראה עמוד 58
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 +Press&Go 9.8במבט כללי
בישול מהיר עם +Press&Go
במסגרת ' 'Press&Go+זמינים מועדפים נבחרים של ספר הבישול עבור המפעיל .המפעיל בוחר בפרופיל הבישול
הרצוי ותהליך הבישול מופעל מיד .תהליך הבישול מתבצע באותה צורה כמו הבישול דרך התפריט בישול או התפריט
רענון.
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 10ניקוי עם easyTouch

 10ניקוי עם easyTouch
מטרת פרק זה
בפרק זה אנו מספקים לך מבט כללי על פרופילי הניקוי הזמינים ,תיאור כללי של תהליך הניקוי ,וכן תמצא הוראות
שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות בעת הניקוי.
נציג לך את התפריט 'היקוי' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 10.1הניקוי במבט כללי
תהליכי הניקוי בeasyTouch-
לצורך ניקוי חלל הבישול עומדים לרשותך בתפריט 'ניקוי' פרופילי ניקוי שונים:
■ פרופיל ניקוי שטיפה במים
■ פרופיל ניקוי שטיפה בנוזל שטיפה ConvoCare
■ ניקוי אוטומטי  :+ConvoCleanפרופילי ניקוי הניתנים להגדרה עבור דרגות לכלוך שונות ואזורי ניקוי שונים ,עם
אפשרות בחירה של חיטוי בקיטור ו-ייבוש.
■
פרופיל ניקוי של ניקוי חצי-אוטומטי
לפני תחילת תהליך ניקוי עליך תמיד לוודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה אודות עבודה בטיחותית בעת
ניקוי במדריך למשתמש ולהקפיד על ההוראות הכלולות בו.
בעת ביצוע תהליך ניקוי מקבל המפעיל הנחיות בעזרת מידע למפעיל ודרישות לפעולה לאורך רצף תפריטי תהליך.
מידע למפעיל וצליל התראה מאותתים על סיומו של תהליך ניקוי.
הפעלת תהליך ניקוי
לאחר הפעלת תהליך ניקוי תגיע לתפריט התהליך ניקוי:

הוראות הפעלה
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תפריט התהליך ניקוי
דוגמה של תפריט תהליך עבור ניקוי בממשק ההפעלה של :easyTouch
1

אזור הכותרת העליונה של :easyTouch
תצוגה של התפריט הנוכחי ,פרופיל הניקוי הנבחר
והשעה הנוכחית
האזור הראשי של תפריט התהליך:
■ תצוגת נתוני פרופיל ניקוי
■ מידע למפעיל ודרישה לפעולה
■ לחצן עצור
■ תצוגת התקדמות טבעת תצוגה בשלושה צבעים:
■ צהוב = בהכנה
■ אדום = תהליכים מתבצעים
■ ירוק = מוכן

3

אזור הכותרת התחתונה של easyTouch

2
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 10.2התפריט ניקוי  -אפשרויות
תצוגת תפריט ניקוי
ניקוי
שעה נוכחית

מערכת ניקוי אפשרויות ,נבחרה
ניקוי במים או בנוזל שטיפה בלבד
מערכת ניקוי +ConvoClean
ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול עם חומרי ניקוי
מתוך מיכלים מחוברים
מערכת ניקוי חצי-אוטומטי
ניקוי בהנחיית התוכנה
 ,H2Oנבחר
שטיפה במים
ConvoCare
שטיפה בנוזל שטיפה  ConvoCareמתוך מיכל
ConvoCare
שטיפה בנוזל שטיפה  ConvoCareמתוך בקבוקים
עם מנה בודדת

אשר קלט והפעל את הניקוי

תפריט ראשי
אחורה
הגדרות
עזרה )(help
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 10.3התפריט ניקוי +ConvoClean -
תצוגת תפריט ניקוי
ניקוי
שעה נוכחית

מערכת ניקוי אפשרויות
ניקוי במים או בנוזל שטיפה בלבד
מערכת ניקוי  ,+ConvoCleanנבחרה
ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול עם חומרי ניקוי
מתוך מיכלים מחוברים
מערכת ניקוי חצי-אוטומטי
ניקוי בהנחיית התוכנה
דרגת ניקוי  1עבור +ConvoClean
לכלוך קל
דרגת ניקוי  2עבור  ,+ConvoCleanנבחרה
לכלוך בדרגה בינונית
דרגת ניקוי  3עבור +ConvoClean
לכלוך בדרגה גבוהה
דרגת ניקוי  4עבור +ConvoClean
לכלוך בדרגה גבוהה מאד
eco
משך זמן ניקוי ארוך עבור +ConvoClean
 ,regularנבחר
משך זמן ניקוי רגיל עבור +ConvoClean
express
משך זמן ניקוי קצר עבור +ConvoClean
חיטוי בקיטור
פונקציית ניקוי עבור +ConvoClean
ייבוש
פונקציית ניקוי עבור +ConvoClean

אשר קלט והפעל את הניקוי

תפריט ראשי
אחורה
הגדרות
עזרה )(help
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 10.4התפריט ניקוי  -חצי-אוטומטי
תצוגת תפריט ניקוי
ניקוי
שעה נוכחית

מערכת ניקוי אפשרויות
ניקוי במים או בנוזל שטיפה בלבד
מערכת ניקוי +ConvoClean
ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול עם חומרי ניקוי
מתוך מיכלים מחוברים
מערכת ניקוי חצי-אוטומטי ,נבחרה
ניקוי בהנחיית התוכנה
שלב ניקוי 1
המכשיר מבצע ניקוי
שלב ניקוי 2
התזת נוזל ניקוי אל תוך חלל הבישול
שלב ניקוי 3
המכשיר מבצע ניקוי
שלב ניקוי 4
שטיפת חלל הבישול במים

אשר קלט והפעל את הניקוי

תפריט ראשי
אחורה
הגדרות
עזרה )(help
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 10.5הגדרת פרופיל ניקוי של הניקוי האוטומטי של חלל הבישול
הגדרת פרופיל ניקוי
1

ב'-תפריט ראשי' בחר בלחצן 'ניקוי'.

2

בתפריט 'ניקוי' בחר במערכת ניקוי ''+ConvoClean

3

בחר את דרגת הניקוי הרצויה ,למשל 'דרגת ניקוי .'2

4

בחר ב-מצב הרצוי ,למשל '.'regular

5

בחר באחת משתי פונקציות העזר 'חיטוי בקיטור' ו'-ייבוש'
או בשתיהן.

תוצאה :הוגדר פרופיל ניקוי.
צעדים נוספים:
■ הפעלת תהליך הניקוי ,אופן הפעולה ראה עמוד 67
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 10.6הפעלת תהליך ניקוי
תנאים
■
■

לפני תחילת פרופיל ניקוי ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה שבמדריך למשתמש בנוגע לעבודה
בטיחותית בעת הניקוי ושהינך מקפיד על ההוראות הכלולות במדריך.
הגדרת פרופיל בישול רצוי.

הפעלת תהליך ניקוי
בחר בלחצן 'אישור' כדי להפעיל את תהליך הניקוי.

1

תוצאה :פרופיל הניקוי מופעל מיד.
צעדים נוספים:
■ הפסקת תהליך ניקוי ,לאופן הפעולה ראה עמוד 67
■ ניקוי בעזרת פרופיל ניקוי ,אופן הפעולה ,ראה פרק 'פעל כך בניקוי' במדריך למשתמש

 10.7הפסקת תהליך ניקוי
תנאים
■
■

הגדרת פרופיל ניקוי.
הפעלת פרופיל הניקוי.

הפסקת תהליך ניקוי
בחר בלחצן 'עצור' כדי להפסיק את תהליך הניקוי.

1

תוצאה :תהליך הניקוי מופסק )אפשרי רק כל עוד לא
הוכנס חומר ניקוי(.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11קביעת הגדרות בeasyTouch-
מטרת פרק זה
בפרק זה תמצא הוראות שלב אחר שלב עבור הפעולות העיקריות עם ה'-הגדרות' של .easyTouch
נציג לך את התפריט 'הגדרות' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 11.1הגדרות במבט כללי
הגדרות אפשריות וזכויות גישה
דרך התפריט 'הגדרות' באפשרותך לבצע כיוונונים בקומביסטימר שלך .ניתן להתנות את הגישה לאפשרויות הכיוונון
השונות עבור קבוצות מפעילים שונים ,כלומר הן נפתחות רק בעזרת סיסמה.
המידה בה יש למפעיל גישה לאזור מסוים בתפריט 'הגדרות' מסומנת בצורה הבאה:
■ לחצן בצבע אפור כהה ,האזור זמין.
■
לחצן בצבע אפור בהיר ,האזור אינו זמין.
האזור 'טיפול' זמין אך ורק עבור טכנאי התחזוקה.
העבודה עם חיבור הUSB-
עבור אזורים אחדים ב'-הגדרות' הינך זקוק לחיבור ה USB-של הקומביסטימר שלך .הוא נמצא על לוח ההפעלה של
.easyTouch
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.2התפריט הגדרות
תצוגת הגדרות
שעה נוכחית

כללי )(General
הגדרות כלליות של המכשיר עבור בישול וניקוי
שפות )(Languages
הגדרת השפה עבור ממשק ההפעלה
ספר בישול )(Cookbook
בחירת ספר בישול
טיפול
עזרה בעת עבודות אחזקה ואיתור תקלות
יומן )(Logbook
רשימת פעולות של הבקרה שנקלטו והודעות שגיאה
תאריך/שעה
הגדרה של תאריך ושעה
צליל
הגדרה של סוג הצליל ועוצמת הקול של צלילי
ההתראה
סיסמה )(Password
קביעת סיסמה עבור Press&Go
יבוא/יצוא
יבוא או יצוא נתונים של המכשיר באמצעות התקן
זכרון חיצוני
סרטונים
גישה לסרטוני הדרכה
גיבוי/שחזור
שמירה או שחזור נתונים של המכשיר באמצעות התקן
זכרון חיצוני
העברה
הגדרת העברה של נתונים אל שרת מחובר
תפריט ראשי
אחורה
עזרה )(help
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.3הגדרת שפה
הגדרת שפה
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'שפות'.

3

בתפריט 'שפות' בחר בשפה הרצויה.

4

אשר את הבחירה.

תוצאה :תחול הגדרת השפה.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.4כיוון תאריך ושעה
כיוון תאריך ושעה
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'תאריך/שעה'.

3

בתפריט 'תאריך/שעה' בחר בתאריך הרצוי.

4

בחר את אזור הזמן הרצוי.

5

בחר את השעה הנוכחית

6

בתפריט 'שעה' הגדר את השעה הנוכחית.

7

אשר את הבחירה.

תוצאה :יחולו ההגדרות עבור תאריך ושעה.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.5הגדרת צלילי התרעה
הגדרת צלילי התרעה
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'צליל'.

3

בתפריט 'צליל' בחר את האזור של צליל ההתרעה הרצוי.

4

בתפריט 'הגדרת צליל התרעה' בחר בלחצן של צליל
ההתרעה הנבחר.

5

בתפריט 'בחירת צליל התרעה' בחר מתוך הרשימה את
צליל ההתרעה הרצוי )בחירה = במסגרת ירוקה(.

6

לחילופין יבא את צליל ההתרעה הרצוי באמצעות חיבור
ה.USB-

7

אשר את הבחירה.

8

בתפריט 'הגדרת צליל התרעה' בחר את משך הזמן
ועוצמתו של צליל ההתרעה.

9

אשר את הבחירה.

תוצאה :יחולו ההגדרות עבור צליל ההתרעה.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.6הגדרת סיסמה עבור Press&Go
הגדרת סיסמה עבור Press&Go
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'סיסמה'.

3

בתפריט 'סיסמה' הזן סיסמה בעלת  4ספרות באמצעות
לוח המקשים.

4

אשר את הבחירה.

תוצאה :הסיסמה נשמרת.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.7החלפה מ Press&Go-לPress&Go+-
החלפה מ Press&Go-לPress&Go+-
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.

3

בתפריט 'כללי' בחר בלחצן 'חלל בישול'.

4

בתפריט 'חלל הבישול' בחר בלחצן 'Press&Go -+
.'Press&Go

5

אשר את השינויים.

תוצאה :ההגדרות יחולו.
צעדים נוספים:
■ קביעת הגדרות עבור  ,Press&Goלאופן הפעולה ראה עמוד 77
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.8קביעת הגדרות עבור הניקוי
קביעת הגדרות כלליות
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.

3

בתפריט 'כללי' בחר בלחצן 'ניקוי'.

4

בדוק ובמידת הצורך שנה את ההגדרות הנוכחיות עבור
הניקוי האוטומטי  +ConvoCleanבתפריט 'ניקוי'.

5

אשר את הבחירה.

תוצאה :ההגדרות יחולו.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.9קביעת הגדרות עבור חלל הבישול
קביעת הגדרות כלליות
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.

3

בתפריט 'כללי' בחר בלחצן 'חלל בישול'.

4

בדוק ובמידת הצורך שנה את ההגדרות הנוכחיות עבור
חלל הבישול בתפריט 'בישול'.

5

אשר את השינויים.

תוצאה :ההגדרות יחולו.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.10קביעת הגדרות עבור Press&Go
קביעת הגדרות כלליות
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'כללי'.

3

בתפריט 'כללי' בחר בלחצן '.'Press&Go

4

בדוק ובמידת הצורך שנה את ההגדרות הנוכחיות עבור
 Press&Goבתפריט '.'Press&Go

5

אשר את השינויים.

תוצאה :ההגדרות יחולו.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.11יבוא ספר בישול
תנאים
■

נמצא התקן זיכרון נייד עם נתוני ספר בישול.

יבוא ספר בישול
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'יבוא/יצוא'.

3

הכנס את התקן הזכרון הנייד.

4

בתפריט 'יבוא/יצוא' בחר בלחצן 'יבוא ספר בישול'.

5

בתפריט 'יבוא ספר בישול' בחר בספר הבישול הרצוי
מהתקן הזכרון הנייד.

6

אשר את הבחירה.

7

אשר את היבוא.

תוצאה :ספר הבישול הובא מהתקן הזכרון הנייד.
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 11קביעת הגדרות בeasyTouch-

 11.12בחירת ספר בישול
תנאים
■

יובא ספר בישול.

בחירת ספר בישול
1

בחר למשל ב'-תפריט ראשי' בלחצן 'הגדרות'.

2

בתפריט 'הגדרות' בחר בלחצן 'ספר בישול'.

3

בתפריט 'ספר בישול' בחר בספר הבישול הרצוי.

4

אשר את הבחירה.

5

אשר את הפעלת ספר הבישול.

תוצאה :פרופילי הבישול של ספר הבישול ניתנים עתה
לבחירה בתפריט 'ספר בישול'.
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 12הפעלה בעת תקלה

 12הפעלה בעת תקלה
מטרת פרק זה
בפרק זה תוסבר לך ההפעלה של הקומביסטימר שלך עם  easyTouchבמקרה של תקלה.
נציג לך את התפריט 'שגיאת מערכת' ויוסברו לך הלחצנים הזמינים בו ותפקידיהם.
מידע מפורט יותר תמצא ב-עזרה על גבי מסך.

 12.1עבודות בעת תקלה
תהליכים במקרה של תקלה
במידה ואירעה שגיאת מערכת בעת הפעלת הקומביסטימר שלך ,תוצג התקלה באמצעות הופעת התפריט 'שגיאת
מערכת' .כן תוצג בו-זמנית הופעת שגיאה באמצעות הלחצן 'שגיאה' באזור הכותרת התחתונה בכל תפריט של תוכנת
 .easyTouchלחצן זה יופיע כל עוד נמשכת שגיאת המערכת.
בדוק אם הנך יכול לתקן את שגיאת המערכת בעצמך או חייג לתיקון התקלה את מס' טלפון שירות לקוחות או צור
קשר עם שירות הלקוחות .את השגיאות שתוכל לתקן בעצמך והתגובות הנדרשות לכך תמצא מתחת הנושאים 'קודי
שגיאה' ו'-הפעלת חירום' ,בפרק 'אחזקה' ,בחלק 'טיפול בתקלות' שבמדריך למשתמש.
בעת תקלה שאיננה ניתנת לתיקון באופו זמני ,קיימת האפשרות של הפעלת הקומביסטימר במצב חירום .הפעלת
החירום מאפשרת עבודה מוגבלת עם המכשיר למרות תקלה .במידה ושגיאת המערכת המוצגת מאפשרת הפעלה
מוגבלת של המכשיר באפשרותך לסגור את התפריט 'שגיאת מערכת' ולהמשיך בעבודה.
ניווט בעת תקלה
באמצעות הלחצן 'שגיאה' באזור הכותרת התחתונה של כל תפריט תוכל לעבור לתרפיט 'שגיאת מערכת' על מנת
לראות שגיאות מערכת קיימות:
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 12הפעלה בעת תקלה

 12.2התפריט שגיאת מערכת
שגיאת מערכת
שעה נוכחית

רשימה של שגיאות מערכת וקוד שגיאה

מס' טלפון שירות לקוחות

למטה
אישור שגיאה
למעלה
אחורה
הגדרות
שגיאה
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