Parnokonvekcijska peč

Pred uporabo je treba prebrati navodila

Convotherm 4 easyTouch
Navodila za uporabo - original, SVN
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Kazalo

Kazalo
1

Splošno

5

1.1
1.2
1.3

Sestava dokumentacije stranke
Varnostne informacije, ki jih je treba obvezno prebrati
O teh navodilih za uporabo

5
6
7

2

Pregled easyTouch

9

2.1
2.2
2.3

Glavna stran upravljalne površine easyTouch
Pregled funkcij easyTouch
Upravljanje easyTouch

3

Upravljanje zaslonske pomoči

3.1
3.2
3.3

Začetna stran zaslonske pomoči
Dostop do zaslonske pomoči
Možnosti pomikanja na straneh zaslonske pomoči

4

Vnašanje profilov za kuhanje - stran 'Kuhanje'

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Uporaba strani 'Kuhanje'
Stran Kuhanje
Stran Dodatne funkcije
Vnašanje profila za kuhanje s časom kuhanja
Vnašanje profila za kuhanje s temperaturo jedra
Vnašanje profila za kuhanje s predizbranim časom začetka
Vnašanje profila za kuhanje z BakePro
Vnašanje profila za kuhanje s korakom sporočila
Vnašanje profila za kuhanje z odstranjevanjem maščobe
Stran Kuhanje - Smoker
Vnašanje profila za kuhanje s funkcijo Smoker
Shranjevanje vnesenega profila kuhanja v kuharsko knjigo
Izbrani profili za kuhanje

5

Vnašanje posebnih postopkov kuhanja - stran 'Kuhanje'

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Delo s posebnimi postopki kuhanja
Vnašanje profila za kuhanje za nizkotemperaturno kuhanje
Vnašanje profila za kuhanje za postopek kuhanja Delta-T
Vnašanje profila za kuhanje za postopek kuhanja ecoCooking
Vnašanje profila za kuhanje za postopek kuhanja Cook&Hold
Spreminjanje koraka kuhanja določenega profila za kuhanje
Premikanje ali brisanje koraka kuhanja določenega profila za kuhanje

6

Vnašanje profilov za kuhanje - stran 'Regeneriranje'

6.1
6.2
6.3
6.4

Uporaba strani 'Regeneriranje'
Stran Regeneriranje
Stran Dodatne funkcije
Vnašanje profila za kuhanje z regeneriranjem

7

Kuhanje z easyTouch

46

7.1
7.2
7.3

Pregled kuhanja
Zagon postopka kuhanja
Zaustavitev postopka kuhanja

46
48
48

Navodila za uporabo

3

9
10
11

12
12
13
14

16
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
31
32
34
36
37
39
40

41
41
42
44
45

Kazalo

8

Uporaba kuharske knjige

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Pregled kuharske knjige
Stran Kuharska knjiga
Priklic profila za kuhanje iz kuharske knjige
Brisanje profila za kuhanje iz kuharske knjige
Izbiranje priljubljenih profilov za kuhanje
Ustvari novo skupino izdelkov
Dodajanje profilov za kuhanje v skupine izdelkov

9

Uporaba Press&Go / Press&Go+

56

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Pregled Press&Go
Stran Press&Go
Stran 'Nivoji vstavljanja' v Press&Go
Izbiranje in zagon profila za kuhanje
Predčasna prekinitev profila za kuhanje
Popečenje profilov za kuhanje
Vnašanje predizbora časa začetka v Press&Go
Pregled Press&Go+

56
57
58
59
60
60
61
62

10

Čiščenje z easyTouch

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Pregled čiščenja
Stran Čiščenje - možnosti
Stran Čiščenje - ConvoClean+
Stran Čiščenje - delno samodejno
Vnašanje profila za čiščenje popolnoma samodejnega čiščenja komore
Zagon postopka čiščenja
Zaustavitev postopka čiščenja

11

Izvajanje nastavitev v easyTouch

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

Pregled nastavitev
Stran Nastavitve
Nastavljanje jezika
Nastavljanje datuma in časa
Nastavljanje signalnih zvokov
Nastavljanje gesla za Press&Go
Preklop s Press&Go na Press&Go+
Izvajanje nastavitev za čiščenje
Izvajanje nastavitev za komoro
Izvajanje nastavitev za Press&Go
Uvoz kuharske knjige
Izbiranje kuharske knjige

12

Upravljanje v primeru napake

12.1
12.2

Uporaba v primeru napake
Stran 'Sistemske napake'

Navodila za uporabo

49
49
50
51
52
53
54
55

63
63
65
66
68
69
70
70

71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
83
84

4

1 Splošno

1 Splošno
Namen tega poglavja
V tem poglavju so navedene informacije za ravnanje s temi navodili za uporabo.

1.1 Sestava dokumentacije stranke
Deli dokumentacije stranke
Dokumentacijo stranke za parnokonvekcijsko peč sestavljajo:
■
Priročnik za namestitev
■
Priročnik za upravljanje
■
Navodila za uporabo easyTouch (ta priročnik, izvleček zaslonske pomoči)
■
Zaslonska pomoč, integrirana V easyTouch (celotna navodila za upravljanje programske opreme)
Teme priročnika za namestitev
Priročnik za namestitev je predviden za usposobljeno strokovno osebje, glejte poglavje 'Zahteve glede
osebja' v priročniku za namestitev.
Vsebuje naslednje teme:
■
Sestava in delovanje: opisuje dele, ki so pomembni za namestitev parnokonvekcijske peči
■
Varnost: opisuje vse nevarnosti in primerne protiukrepe pri namestitvi
■
Transport: vsebuje informacije, ki so potrebne za transport parnokonvekcijske peči
■
Postavitev: navaja in opisuje različice postavitev parnokonvekcijske peči
■
Namestitev: opisuje vse potrebne oskrbovalne priključke
■
Zagon: opisuje prvi zagon parnokonvekcijske peči
■
Ustavitev obratovanja: opisuje potrebna dela ob koncu življenjskega cikla parnokonvekcijske peči
■
Tehnični podatki, priključni načrti: vsebujejo vse potrebne tehnične informacije o parnokonvekcijski
peči
■
Kontrolni seznami: vsebuje kontrolne sezname za namestitev in garancijo parnokonvekcijske peči
Teme priročnika za upravljanje
Priročnik za upravljanje je predviden za usposobljeno strokovno osebje, glejte poglavje 'Zahteve glede
osebja' v priročniku za upravljanje.
Vsebuje naslednje teme:
■
Sestava in delovanje: opisuje dele, ki so pomembni za upravljanje parnokonvekcijske peči
■
Varnost: opisuje vse nevarnosti in primerne protiukrepe pri upravljanju parnokonvekcijske peči
■
Kuhanje: opisuje pravila, delovne postopke, korake upravljanja in uporabo naprave pri kuhanju
■
Čiščenje: navaja in opisuje postopke čiščenja, čistilna sredstva, postopke pri čiščenju, korake up‐
ravljanja in uporabo naprave pri čiščenju
■
Vzdrževanje: vsebuje napotke glede garancije, vzdrževalni načrt, informacije o motnjah, napake in
delovanje v sili ter delovne postopke, korake upravljanja in uporabo naprave pri vzdrževanju
Teme navodil za uporabo in zaslonske pomoči
Navodila za uporabo in zaslonska pomoč sta predvidena za poučeno osebje in usposobljeno strokov‐
no osebje, glejte poglavje 'Zahteve glede osebja' v priročniku za upravljanje. Pri easyTouch so navodi‐
la za uporabo izvleček zaslonske pomoči.
Navodila za uporabo in zaslonska pomoč vključujejo naslednje teme:
■
Sestava upravljalne površine: razlaga upravljalno površino parnokonvekcijske peči
■
Upravljanje programske opreme: vsebuje navodila za vnašanje in priklic profilov za kuhanje, za
priklic profilov za čiščenje, za zagon postopkov kuhanja in čiščenja; opisuje nastavitve na strani
Nastavitve in uvoz ter izvoz podatkov
■
Izbrani profili za kuhanje: navaja preizkušene profile za kuhanje
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1.2 Varnostne informacije, ki jih je treba obvezno prebrati
Varnostne informacije v dokumentaciji stranke
Varnostne informacije o parnokonvekcijski peči so navedene samo v priročniku za namestitev in prir‐
očniku za upravljanje.
V priročniku za namestitev so navedene varnostne informacije za v priročniku opisane dejavnosti pri
transportu, postavitvi, namestitvi, zagonu in ustavitvi obratovanja.
V priročniku za upravljanje so naveden varnostne informacije za v priročniku opisane dejavnosti pri ku‐
hanju, čiščenju in vzdrževalnih delih.
Navodila za uporabo je treba glede varnostnih informacij vedno upoštevati v povezavi s priročnikom
za upravljanje ali priročnikom za namestitev. Pri dejavnostih, ki niso zgolj upravljanje programske op‐
reme, je treba upoštevati varnostne informacije, ki so navedene v priročniku za upravljanje in v priroč‐
niku za namestitev.
Deli dokumentacije stranke, ki jih je treba obvezno prebrati
V teh navodilih za uporabo je opisana samo uporaba upravljalne površine. Navodila se končajo z za‐
gonom postopka, npr. s kuhanjem ali čiščenjem, pri katerem je treba upoštevati opozorila. Navodila za
izvajanje tega postopka so navedena v priročniku za namestitev ali priročniku za upravljanje.
Za zagotavljanje varnosti morajo vse osebe, ki ravnajo s parnokonvekcijsko pečjo, pred izvajanjem
kakršnihkoli del prebrati in razumeti naslednje dele dokumentacije stranke:
■
glede na dejavnost, ki se bo izvajala, poglavja 'Za vašo varnost' v priročniku za namestitev ali v
priročniku za upravljanje,
■
razdelke v priročniku za namestitev ali v priročniku za upravljanje, v katerih je opisana dejavnost,
ki se bo izvajala.
Če varnostnih informacij iz priročnika za namestitev in priročnika za upravljanje ne boste upoštevali,
obstaja nevarnost poškodb, tudi smrti in materialne škode.
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1.3 O teh navodilih za uporabo
Namen
Namen teh navodil za uporabo je vsem osebam, ki ravnajo s parnokonvekcijsko pečjo, zagotoviti pre‐
gled programske opreme easyTouch in njene uporabe ter omogočiti izvajanje osnovnih nalog s pro‐
gramsko opremo.
Celotna navodila za uporabo easyTouch so na voljo v zaslonski pomoči.
Ciljne skupine
Ime ciljne skupine

Dejavnosti

Kuhar

Izvaja predvsem organizacijske dejavnosti, kot npr.
■ Vnašanje podatkov profila za kuhanje
■ Urejanje obstoječih profilov za kuhanje v funkciji 'Kuharska knjiga'
■ Razvijanje novih profilov za kuhanje
■ Izvajanje nastavitev naprave
Po potrebi izvaja tudi vse naloge uporabnika.
Izvaja dejansko upravljanje, kot npr.
■ Izbiranje profila za kuhanje
■ Zagon profila za kuhanje
■ Izbiranje profila za čiščenje

Uporabnik

Sestava navodil za uporabo
Poglavje/razdelek

Namen

Ciljna
skupina

Splošno

Razlaga uporabo teh navodil za uporabo

Pregled easyTouch

■

Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik

■

Upravljanje zaslonske
pomoči
Vnašanje profilov za ku‐
hanje - stran 'Kuhanje'

Vsebuje opis pregleda upravljalne površine
Razlaga upravljanje programske opreme

Razlaga upravljanje zaslonske pomoči
■
■

Opisuje najpomembnejše strani upravljalne površine za
vnašanje profilov za kuhanje
Vsebuje navodila za vnašanje profilov za kuhanje

Vnašanje posebnih post‐ Vsebuje navodila za vnašanje profilov za kuhanje za pos‐
opkov kuhanja - stran
ebne postopke kuhanja
'Kuhanje'
Vnašanje profilov za ku‐ ■ Opisuje najpomembnejše strani upravljalne površine za
hanje - stran 'Regenerir‐
vnašanje profilov za kuhanje
■ Vsebuje navodila za vnašanje profilov za kuhanje
anje'
Kuhanje z easyTouch

■
■

Vsebuje opis potekov kuhanja v programski opremi
Vsebuje navodila za upravljanje upravljalne površine pri
kuhanju

Uporaba kuharske
knjige

Vsebuje navodila za upravljanje kuharske knjige

Uporaba Press&Go /
Press&Go+

Vsebuje opis Press&Go in Press&Go
Vsebuje navodila za upravljanje parnokonvekcijske peči s
Press&Go
■ Vsebuje opis potekov čiščenja v programski opremi
■ Vsebuje navodila za upravljanje upravljalne površine pri
čiščenju

Čiščenje z easyTouch

Navodila za uporabo
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Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Kuhar
Uporabnik
Uporabnik

1 Splošno
Poglavje/razdelek

Namen

Ciljna
skupina

Izvajanje nastavitev v
easyTouch

Vsebuje navodila za nastavitve na strani Nastavitve

Kuhar

Upravljanje v primeru
napake

Razlaga upravljanje v primeru napake

Kuhar
Uporabnik

Zapis decimalnih vejic
Da bi zagotovili mednarodno enoten zapis, je uporabljena decimalna pika.
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2 Pregled easyTouch
Namen tega poglavja
easyTouch je upravljalni koncept vaše parnokonvekcijske peči.
V teh navodilih za uporabo je opisan pregled najpomembnejših funkcij upravljalne površine easy‐
Touch.
Spoznali boste najpomembnejše vnosne strani in gumbe na teh straneh ter njihove funkcije.
Spoznali boste uporabo upravljalne površine easyTouch, ki je opisana v preprostih navodilih za vna‐
šanje najpomembnejših funkcij, in zaporedja vnosov.
Popolni opis upravljalne površine easyTouch je na voljo v zaslonski pomoči.

2.1 Glavna stran upravljalne površine easyTouch
Uvod
Ko parnokonvekcijsko peč vklopite na upravljalni plošči easyTouch, naprava izvede samodiagnozo.
Glavna stran
Ko je programska oprema pripravljena za delovanje, se prikaže glavna stran upravljalne površine
easyTouch:
Prikaz trenutne strani
Trenutni čas
Kuhanje
Priklic strani 'Kuhanje'
Ročno vnašanje profilov za kuhanje
Press&Go
Priklic strani 'Press&Go'
Samodejno kuhanje s hitrim izborom
Press&Go+ (možnost preklapljanja)
Priklic strani 'Press&Go+'
Priljubljeni vnosi iz kuharske knjige
Kuharska knjiga
Priklic strani 'Kuharska knjiga'
Upravljanje profilov za kuhanje
Regeneriranje
Priklic strani 'Regeneriranje'
Ročno vnašanje profilov za kuhanje
Nastavitve
Priklic strani 'Nastavitve'
Dostop do nastavitev naprave
Pomoč
Dostop do zaslonske pomoči
Čiščenje
Priklic strani 'Čiščenje'
Izbiranje profilov za čiščenje komore
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2.2 Pregled funkcij easyTouch
Načini delovanja in postopki kuhanja
V easyTouch lahko preko strani 'Kuhanje' izberete naslednje načine delovanja:
Para
■
Kombinirana para
■
Vroči zrak
■
Smoker (samo pri napravah z možnostjo ConvoSmoke)
V kombinaciji s funkcijami kuhanja (dodatne funkcije ACS+) in funkcijami na strani 'Dodatne funkcije'
lahko delate z različnimi postopki kuhanja:
■
Nizkotemperaturno kuhanje (kuhanje LT)
■
Kuhanje Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
■

Press&Go / Press&Go+
Funkcija 'Press&Go' omogoča samodejno kuhanje hrane z vnaprej nastavljenimi profili za kuhanje, pri‐
tisniti je treba le tipke za hitri izbor. Kuhanje je tako zelo preprosto, kakovost pa ostane nespremenje‐
na. Tako je zagotovljena optimalna varnost postopkov.
Pod 'Press&Go+' so za hitri izbor na voljo izbrani priljubljeni vnosi iz kuharske knjige.
Med 'Press&Go' in 'Press&Go+' lahko preklapljate.
Kuharska knjiga
Z easyTouch lahko sami hitro ustvarite lastne profile za kuhanje in preko strani 'Kuharska knjiga' up‐
ravljate do 399 profilov za kuhanje.
Pod 'Kuharska knjiga' so dodatno na voljo tudi že vnaprej določeni profili za kuhanje.
Kuharske knjige lahko uvozite in izvozite preko USB-vhoda.
Regeneracijske funkcije
V easyTouch lahko preko strani 'Regeneriranje' izberete naslednje regeneracijske funkcije:
Regeneriranje à la Carte
■
Banketno regeneriranje
■
Regeneriranje krožnikov

■

Nastavitve
Preko strani 'Nastavitve' lahko spremenite nastavitve parnokonvekcijske peči.
Čiščenje
V easyTouch so vam preko strani 'Čiščenje' na voljo različni profili za čiščenje komore:
■
Profil za čiščenje s spiranjem z vodo
■
Profil za čiščenje s spiranjem s sredstvom za izpiranje ConvoCare
■
Popolnoma samodejno čiščenje ConvoClean+: izbirati je mogoče med profili za čiščenje z mož‐
nostjo nastavljanja na različne stopnje umazanije in čase čiščenja, z razkuževanjem pare in sušen‐
jem
■
Profil za čiščenje 'delno samodejno čiščenje'
Zaslonska pomoč
V zaslonski pomoči je na voljo popoln opis upravljalne površine easyTouch. Zaslonsko pomoč lahko
prikličete na začetni strani in na vseh nadaljnjih straneh.

Navodila za uporabo
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2.3 Upravljanje easyTouch
Pomikanje po easyTouch
Dostop do vseh funkcij parnokonvekcijske peči je mogoč preko različnih strani upravljalne površine
easyTouch. Na teh straneh so vse razpoložljive funkcije na voljo kot gumbi.
Na strani 'Glavna stran' vam je ob pritisku na želeni gumb na voljo dostop do vseh strani upravljalne
površine easyTouch, npr. do strani 'Kuhanje':

Vnosne strani upravljalne površine easyTouch
Želene funkcije izberete s pritiskom na gumb ustrezne vnosne strani:
Glava easyTouch:
Prikaz trenutne strani, trenutnega časa, po po‐
trebi prikaz imena profila za kuhanje
Glavni del z gumbi za vnašanje podatkov:
■ Temno sivi gumb = funkcija je na voljo oz.
funkcija je izbrana
■ Svetlo sivi gumb = funkcija ni na voljo oz.
funkcija ni izbrana

1
2

Noga easyTouch:
Gumbi za dostop do dodatnih strani in za po‐
mikanje po upravljalni površini easyTouch

3

Navodila za uporabo
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3 Upravljanje zaslonske pomoči
Namen tega poglavja
Upravljanje parnokonvekcijske peči s pomočjo upravljalne površine easyTouch je v celoti opisano v
zaslonski pomoči, ki jo je mogoče prikazati na upravljalni površini.
V tem poglavju je opisano, kako je mogoče prikazati zaslonsko pomoč in se po njej pomikati.

3.1 Začetna stran zaslonske pomoči
Funkcije začetne strani
Začetna stran zaslonske pomoči je izhodišče za pomikanje po različnih straneh zaslonske pomoči.
Kazalo zaslonske pomoči:
Pomikanje po temah s pomočjo gumbov
Navigacijska vrstica v glavi vsake strani zas‐
lonske pomoči
Gumb za prikaz kratkega opisa navodil za up‐
orabo zaslonske pomoči

1
2
3

Navodila za uporabo
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3.2 Dostop do zaslonske pomoči
Na začetno stran
Na začetno stran zaslonske pomoči se pomaknete, če pritisnete vprašaj na dnu glavne strani upravl‐
jalne površine easyTouch:

Dostop do opisa trenutne strani
Na opis trenutno prikazane strani upravljalne površine easyTouch se pomaknete, če pritisnete vprašaj
na dnu strani:

Navodila za uporabo
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3.3 Možnosti pomikanja na straneh zaslonske pomoči
Navigacijska vrstica
1

Na začetno stran zaslonske pomoči

2

Na pregled prikaznih posnetkov za uporabnika

3

Nazaj:
Na stran, ki je bila prikazana pred trenutno
stranjo
Prejšnja stran:
Za eno stran nazaj v zaslonski pomoči
Naslednja stran:
Za eno stran naprej v zaslonski pomoči
Naprej:
Znova na stran, ki je bila prikazana, preden ste
pritisnili gumb 'Nazaj'

4
5
6

Pomik na začetek strani
7

Navzgor na začetek trenutne strani

8

Pomikanje po temah s pomočjo gumbov

9
10

Na podkazalo 'Sestava upravljalne površine
easyTouch'
Na opis naslednje strani

11

Na dodatne informacije o temi

12

Na navodila za to temo

Podkazala

Gumbi v območju besedila
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3 Upravljanje zaslonske pomoči
Pomikanje po opisih za strani postopkov
Na opis naslednje strani postopka

13
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4 Vnašanje profilov za kuhanje - stran 'Kuhanje'
Namen tega poglavja
To poglavje vsebuje pregled načinov delovanja vaše parnokonvekcijske peči, razpoložljive funkcije ku‐
hanja (dodatne funkcije ACS+) in dodatne funkcije ter predstavitev posebnih postopkov kuhanja in
opis njihovega delovanja.
Vsebuje tudi predstavitev strani 'Kuhanje' in strani 'Dodatne funkcije', razlage tam razpoložljivih gum‐
bov in njihovih funkcij, korak za korakom pa so navedena tudi navodila za vnašanje profilov za ku‐
hanje preko strani 'Kuhanje'.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

4.1 Uporaba strani 'Kuhanje'
Načini delovanja
Preko strani 'Kuhanje' lahko vnesete profile za kuhanje z naslednjimi načini delovanja:
■
Para
■
Kombinirana para
■
Vroči zrak
■
Smoker (samo pri napravah z možnostjo ConvoSmoke)
Ko izberete preproste parametre kuhanja, kot npr. temperaturo in čas kuhanja, lahko te profile za ku‐
hanje shranite v funkcijo 'Kuharska knjiga' in z možnostjo priklica pod 'Press&Go'.
Možni postopki kuhanja
Načini delovanja so primerni za naslednje postopke kuhanja:
Para
■
■
■
■
■

Kuhanje
Kuhanje s paro
Blanširanje
Poširanje
Konzerviranje

Kombinirana para
■
■
■

Vroči zrak

Pečenje
Peka
Pečenje z dušenjem

■
■
■
■
■

Pečenje
Peka
Gratiniranje
Pečenje na žaru
Praženje

Smoker
■

Dimljenje

Temperaturno območje
Z načini delovanja boste delali v naslednjih temperaturnih območjih:
Para

Kombinirana para

Vroči zrak

Smoker

30 °C do 130 °C

30 °C do 250 °C

30 °C do 250 °C

-

Pri merjenju temperature jedra boste delali v temperaturnem območju od 20 °C do 99 °C.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Glede na način delovanja je mogoče izbrati določene funkcije kuhanja (dodatne funkcije ACS+):
Para
■

Hitrost ventilatorja

Kombinirana para
■
■

Vroči zrak

Hitrost ventilatorja
HumidityPro

■
■

Hitrost ventilatorja
Crisp&Tasty

Smoker
-

Razpoložljive dodatne funkcije
Glede na način delovanja je mogoče preko strani 'Dodatne funkcije' izbrati primerne dodatne funkcije
za vaše profile za kuhanje:

Navodila za uporabo
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Para
■
■
■
■

Programska zaščita
Zmanjšana moč
Predizbor časa začet‐
ka
Korak sporočila

Kombinirana para
■
■
■
■
■

Navodila za uporabo

Vroči zrak

Programska zaščita
Zmanjšana moč
Predizbor časa začet‐
ka
Korak sporočila
Odstranjevanje maš‐
čobe

17

■
■
■
■
■
■

Programska zaščita
Zmanjšana moč
Predizbor časa začet‐
ka
BakePro
Korak sporočila
Odstranjevanje maš‐
čobe

Smoker
■
■
■

Programska zaščita
Predizbor časa začet‐
ka
Korak sporočila
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4.2 Stran Kuhanje
Prikaz strani 'Kuhanje'
Trenutni čas

Način delovanja 'Para', izbrano
Način delovanja Kombinirana para
Način delovanja Vroči zrak

Vnašanje temperature kuhanja
Prikaz vnesene temperature kuhanja
Izbiranje vrednosti temperature: trenutna tem‐
peratura komore
Vnašanje časa kuhanja
Vnašanje temperature jedra
Prikaz časa kuhanja ali temperature jedra

AUTO

Hitrost ventilatorja, v 5 stopnjah
Regulira hitrost pretoka v komori
HumidityPro, v 5 stopnjah ali samodejno regu‐
liranje
Regulira vlažnost zraka v komori
Crisp&Tasty, 5 stopenj ali samodejno regulir‐
anje
Razvlaži komoro
Samodejno reguliranje
za 'HumidityPro'
Izbiranje dodatnih funkcij
Prikaz izbranega postopka kuhanja
Prikaz izbranih dodatnih funkcij

Navodila za uporabo
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Ročno dodajanje pare
Med postopkom kuhanja v komoro dovaja vla‐
go. Mogoče izbrati samo med postopkom ku‐
hanja.
Začni
Zažene postopek kuhanja
Zagon s predgretjem
Za segrevanje komore z zaprtimi vrati naprave
Zagon s Cool down
Za hlajenje komore z odprtimi vrat naprave in
vrtečim rotorjem ventilatorja
Ustavi
Zaustavi postopek kuhanja
TrayTimer
Časovnik, ki ga je mogoče nastaviti za posa‐
mezne nivoje vstavljanja, da je med postop‐
kom kuhanja mogoče uporabiti prazne nivoje
vstavljanja.
Izbriši korak kuhanja
Korak kuhanja nazaj
Prikaz korakov kuhanja
Dodaj korak kuhanja/naprej
Shrani profil za kuhanje v kuharski knjigi

Glavna stran
Nazaj
Nastavitve
Pomoč
Kuharska knjiga

Navodila za uporabo
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4.3 Stran Dodatne funkcije
Prikaz strani 'Kuhanje'
Trenutni čas

Nizkotemperaturno kuhanje (Low-temperature
cooking)
Postopek kuhanja za pripravo jedi pri nizkih
temperaturah, v 3 stopnjah kuhanja
Kuhanje Delta-T (Delta-T cooking)
Postopek kuhanja, pri katerem se temperatura
komore povečuje glede na temperaturo jedra,
v 3 stopnjah kuhanja
ecoCooking, izbrano
Postopek kuhanja, pri katerem je moč ogre‐
vanja v končni fazi kuhanja regulirana v taktu,
za zmanjšanje potrebe po energiji
Cook&Hold
Postopek kuhanja, ki je sestavljen iz faze ku‐
hanja in faze ohranjanja določene tempera‐
ture, v 3 stopnjah kuhanja
Zmanjšana moč (Reduced power)
Funkcija, ki zmanjša moč ogrevanja za prepre‐
čevanje koničnih obremenitev pri postopku ku‐
hanja
Programska zaščita (Program lock), izbrano
Funkcija, ki preprečuje prekinitve postopkov
kuhanja zaradi priključenih sistemov za ener‐
getsko optimizacijo
Predizbor časa začetka (Start-time preset)
Funkcija, ki določa časovno zamaknjeni čas
začetka postopka kuhanja
BakePro
Funkcija za peko z dodajanjem pare in samo‐
dejnim reguliranjem časa mirovanja ventilator‐
ja, v 5 stopnjah
Korak sporočila (Message step)
Funkcija, ki med postopkom kuhanja prikazuje
sporočila
Odstranjevanje maščobe (Grease filter)
Funkcija, ki izvaja odstranjevanje maščobe
med postopkom kuhanja
Potrditev vnosa

Nazaj
Pomoč

Navodila za uporabo
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4.4 Vnašanje profila za kuhanje s časom kuhanja
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Kuhanje'.

2.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Vroči zrak'.

3.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

4.

Na strani 'Temperatura' vnesite želeno temperaturo
kuhanja.

5.

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja'.

6.

Na strani 'Čas' vnesite želeni čas kuhanja.

7.

Izberite želeno stopnjo za 'Hitrost ventilatorja'.

8.

Glede na način delovanja izberite želeno stopnjo
za 'Crisp&Tasty' ali 'HumidityPro'.

9.

Pritisnite gumb 'Dodatne funkcije'.

10.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite želene dodatne
funkcije, npr. 'Programska zaščita'.

11.

Na strani 'Kuhanje' pritisnite gumb 'Dodaj korak ku‐
hanja', če želite dodati še en korak kuhanja.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29

Navodila za uporabo
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4.5 Vnašanje profila za kuhanje s temperaturo jedra
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Kuhanje'.

2.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Vroči zrak'.

3.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

4.

Na strani 'Temperatura' vnesite želeno temperaturo
kuhanja.

5.

Pritisnite gumb 'Temperatura jedra'.

6.

Na strani 'Temperatura' vnesite želeno temperaturo
jedra.

7.

Izberite želeno stopnjo za 'Hitrost ventilatorja'.

8.

Glede na način delovanja izberite želeno stopnjo
za 'Crisp&Tasty' ali 'HumidityPro'.

9.

Pritisnite gumb 'Dodatne funkcije'.

10.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite želene dodatne
funkcije, npr. 'Programska zaščita'.

11.

Na strani 'Kuhanje' pritisnite gumb 'Dodaj korak ku‐
hanja', če želite dodati še en korak kuhanja.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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4.6 Vnašanje profila za kuhanje s predizbranim časom začetka
Področje uporabe
Dodatna funkcija 'Predizbor časa začetka' določa časovno zamaknjeni čas začetka postopka kuhanja.
Če vnesete čas začetka, naprava glede na trajanje profila za kuhanje samodejno izračuna konec ku‐
hanja. Če vnesete čas konca, naprava samodejno izračuna začetek kuhanja.
Ko vnesete čas začetka oz. čas konca, se možnost 'Predizbor časa začetka' kot prvi 'Korak kuhanja'
doda profilu za kuhanje.
Ko se na strani 'Predizbor časa začetka' začne odštevanje, se postopek kuhanja začne šele ob dolo‐
čenem času.
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Para'.

2.

Na strani 'Kuhanje' vnesite vse podatke za profil za
kuhanje, npr. 'Temperatura kuhanja'.

3.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite dodatno funkci‐
jo 'Predizbor časa začetka'.

4.

Potrdite izbor.

5.

Na strani 'Predizbor časa začetka' izberite čas za‐
četka ali čas konca profila za kuhanje.

6.

Na strani 'Čas' vnesite želeni čas začetka ali čas
konca.

7.

Na strani 'Predizbor časa začetka' pritisnite gumb
'Začni' in bodite pozorni na poziv programske op‐
reme.

Rezultat: Odštevanje se začne. Postopek kuhanja
se začne ob koncu odštevanja.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Kuhanje s profilom za kuhanje, za postopek glejte poglavje 'Kuhanje' v priročniku za upravljanje
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4.7 Vnašanje profila za kuhanje z BakePro
Področje uporabe
Dodatna funkcija 'BakePro' je posebna funkcija za peko z dodajanjem pare.
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite način delovanja 'Vroči
zrak'.

2.

Na strani 'Kuhanje' vnesite želene podatke za profil
za kuhanje, npr. 'Temperatura kuhanja'.

3.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite dodatno funkci‐
jo 'BakePro'.

4

Izberite eno izmed petih stopenj kuhanja, npr. '3'.

5.

Potrdite izbor.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29

Navodila za uporabo
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4.8 Vnašanje profila za kuhanje s korakom sporočila
Področje uporabe
Dodatna funkcija 'Korak sporočila' je funkcija, ki uporabnika med postopkom kuhanja pozove, da iz‐
vede opravilo.
Ob vnosu sporočila je treba vnesti besedilo in izbrati čas prikaza sporočila.
'Korak sporočila' se kot 'Korak kuhanja' doda profilu za kuhanje.
Po zagonu na strani 'Korak sporočila' se začne postopek kuhanja in ob določenem času se prikaže
korak kuhanja 'Korak sporočila'.
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Para'.

2.

Na strani 'Kuhanje' vnesite vse podatke za profil za
kuhanje, npr. 'Temperatura kuhanja'.

3.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite dodatno funkci‐
jo 'Korak sporočila'.

4.

Potrdite izbor.

5.

Na strani 'Korak sporočila' izberite prazno vnosno
polje.

6.

Na strani 'Vnos sporočila' vnesite želeno sporočilo.

7.

Na strani 'Korak sporočila' izberite čas prikaza
sporočila.

8.

Na strani 'Čas' vnesite želeni čas prikaza.

9.

Na strani 'Korak sporočila' pritisnite gumb 'Začni' in
bodite pozorni na poziv programske opreme.

Rezultat: Postopek kuhanja se zažene. Sporočilo
se prikaže ob določenem času.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Kuhanje s profilom za kuhanje, za postopek glejte poglavje 'Kuhanje' v priročniku za upravljanje
Navodila za uporabo
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4.9 Vnašanje profila za kuhanje z odstranjevanjem maščobe
Področje uporabe
Dodatna funkcija 'Odstranjevanje maščobe' med postopkom kuhanja izvede samodejno odstranje‐
vanje maščobe.
Dodatna funkcija 'Odstranjevanje maščobe' je na voljo samo pri napravah z možnostjo ConvoGrill.
Napravo je treba posebej pripraviti.
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Vroči zrak'.

2.

Na strani 'Kuhanje' vnesite želene podatke za profil
za kuhanje, npr. 'Temperatura kuhanja'.

3.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite dodatno funkci‐
jo 'Odstranjevanje maščobe'.

4.

Potrdite izbor.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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4.10 Stran Kuhanje - Smoker
Prikaz strani 'Kuhanje'
Trenutni čas

Način delovanja Para
Način delovanja Kombinirana para
Način delovanja Vroči zrak
Način delovanja 'Smoker', izbrano
Dimljenje živil, izbirno
Vnašanje časa dimljenja
Prikaz časa dimljenja

Izbiranje dodatnih funkcij
Prikaz izbranih dodatnih funkcij

Začni
Zažene postopek kuhanja
TrayTimer
Časovnik, ki ga je mogoče nastaviti za posa‐
mezne nivoje vstavljanja, da je med postop‐
kom kuhanja mogoče uporabiti prazne nivoje
vstavljanja.
Izbriši korak kuhanja
Korak kuhanja nazaj
Prikaz korakov kuhanja
Dodaj korak kuhanja/naprej
Shrani profil za kuhanje v kuharski knjigi

Glavna stran
Nazaj
Nastavitve
Pomoč
Kuharska knjiga

Navodila za uporabo

27

4 Vnašanje profilov za kuhanje - stran 'Kuhanje'

4.11 Vnašanje profila za kuhanje s funkcijo Smoker
Področje uporabe
Način delovanja 'Smoker' je primeren za dimljenje živil.
Način delovanja 'Smoker' je na voljo samo pri napravah z možnostjo ConvoSmoke. Napravo je treba
posebej pripraviti.
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Kuhanje'.

2.

Na strani 'Kuhanje' izberite način delovanja 'Smok‐
er'.

3

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja'.

4.

Na strani 'Čas' vnesite želeni čas dimljenja.

5.

Pritisnite gumb 'Dodatne funkcije'.

6.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite želene dodatne
funkcije, npr. 'Programska zaščita'.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29

Navodila za uporabo
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4.12 Shranjevanje vnesenega profila kuhanja v kuharsko knjigo
Pogoji
■
■

Nahajate se na strani 'Kuhanje' ali na strani 'Regeneriranje'.
Vnesli ste profil za kuhanje.

Shranjevanje vnesenega profila kuhanja v kuharsko knjigo
1.

Na strani 'Kuhanje' oz. na strani 'Regeneriranje' pri‐
tisnite gumb 'Shrani kot profil za kuhanje'.

2.

Na strani 'Tipkovnica' vnesite ime profila za ku‐
hanje.

3.

Potrdite vnos.

4.

Na strani 'Izbiranje slikovnih znakov' izberite slikov‐
ni znak.

5.

Če ne najdete primernega slikovnega znaka, pri‐
tisnite gumb 'USB', da slikovni znak uvozite preko
USB-vhoda na upravljalni plošči easyTouch.

6.

Potrdite izbor.

Rezultat: Profil za kuhanje je zdaj shranjen v funk‐
ciji 'Kuharska knjiga'.
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4.13 Izbrani profili za kuhanje
Različni profili za kuhanje
Izdelek

ACS+

Francoska štruca, zamrznjena

170 °C 15 min

Pečeni krompir

180 °C

Karamelna krema
Ribje palčke
Vzhajanje, pekarski izdelki

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

35 °C

3 min

-

Piščančja prsa, pečena

235 °C

-

72 °C

-

Korenček, svež

100 °C

8 min

-

-

Svinjski zrezki, panirani

200 °C

9 min

-

1

3

Profili za kuhanje ConvoSmoke
Izdelek

Korak

Smoker

Lososov file

1
2

da
-

-

15 min
120 °C
-

50 °C

-

Zeliščna sol

1
2

da
-

-

75 min
60 °C 20 min

-

-

1
2

da
-

-

75 min
180 °C
3 min

-

-

3

-

170 °C 20 min

-

Piščančja bedrca
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5 Vnašanje posebnih postopkov kuhanja - stran 'Kuhanje'
Namen tega poglavja
To poglavje vsebuje pregled posebnih postopkov kuhanja in opis njihovega delovanja.
Korak za korakom je opisano vnašanje profilov za kuhanje preko strani 'Kuhanje'.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

5.1 Delo s posebnimi postopki kuhanja
Delo s posebnimi postopki kuhanja
Pri posebnih zahtevah vaših izdelkov lahko ustvarite profile za kuhanje za naslednje postopke kuhan‐
ja.
■
Nizkotemperaturno kuhanje (kuhanje LT)
■
Kuhanje Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Pri ecoCooking je pri enako dolgem trajanju kuhanja potreba po energiji manjša.
Pri drugih postopkih kuhanja so glede na način delovanja in žele stopnje kuhanja že vnaprej določeni
profili za kuhanje s podatki za kuhanje in več koraki kuhanja. Vnaprej določene profile za kuhanje lah‐
ko še prilagodite, preden profil za kuhanje shranite v funkciji 'Kuharska knjiga' in pod 'Press&Go' z
možnostjo priklica.
Razpoložljivi postopki kuhanja
Glede na način delovanja lahko preko strani 'Dodatne funkcije' izberete naslednje posebne postopke
kuhanja:
Nizkotemperaturno
kuhanje
■
■
■

Para
Kombinirana para
Vroči zrak

Navodila za uporabo

Kuhanje Delta-T
■
■
■

ecoCooking

Para
Kombinirana para
Vroči zrak

■
■

Kombinirana para
Vroči zrak

Cook&Hold
■
■
■
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Para
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Vroči zrak
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5.2 Vnašanje profila za kuhanje za nizkotemperaturno kuhanje
Področje uporabe
Nizkotemperaturno kuhanje je postopek kuhanja za pripravo jedi pri nizkih temperaturah. Zato je čas
kuhanja daljši. Vedno je treba delati s tipalom temperature jedra.
Nizkotemperaturno kuhanje je posebej primerno za meso, perutnino ali ribe. Hrana se pri tem pripravi
na čim bolj nežen način. Izgubi veliko manj soka in postane občutno bolj sočna in mehka.
Vnaprej nastavljene podatke za kuhanje in korake kuhanja za vaš profil za kuhanje lahko individualno
spremenite.
Vnaprej nastavljeni podatki za kuhanje 'Para'
Stopnja
kuhanja

Korak
kuhanja

Način delovanja

Tempera‐
Čas
tura kuhan‐ kuhanja v
ja v °C
min

Tempera‐
ACS+
tura jedra v
°C

Well Done

1
2

Para
Para

100
80

10
-

72

3

Para

80

-:-

-

1
2

Para
Para

100
60

10
-

54

3

Para

52

-:-

-

1
2

Para
Para

100
55

10
-

48

3

Para

46

-:-

-

Medium

Rare

1
1
1
1
1
1

Vnaprej nastavljeni podatki za kuhanje 'Kombinirana para'
Stopnja
kuhanja

Korak
kuhanja

Način delovanja

Tempera‐
Čas
tura kuhan‐ kuhanja v
ja v °C
min

Tempera‐
ACS+
tura jedra v
°C

Well Done

1
2

Vroči zrak
Vroči zrak

130
75

10
20

-

3

Kombinirana para

75

-

72

4

Kombinirana para

70

-:-

-

1
2

Vroči zrak
Vroči zrak

130
60

10
20

-

3

Kombinirana para

60

-

54

1

4

Kombinirana para

50

-:-

-

1

1
2

Vroči zrak
Vroči zrak

130
55

10
20

-

3

Kombinirana para

55

-

48

1

4

Kombinirana para

46

-:-

-

1

Medium

Rare
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1
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5
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5 Vnašanje posebnih postopkov kuhanja - stran 'Kuhanje'
Vnaprej nastavljeni podatki za kuhanje 'Vroči zrak'
Stopnja
kuhanja

Korak
kuhanja

Način delovanja

Tempera‐
Čas
tura kuhan‐ kuhanja v
ja v °C
min

Tempera‐
ACS+
tura jedra v
°C

Well Done

1
2

Vroči zrak
Vroči zrak

130
78

10
20

-

3

Vroči zrak

78

-

72

1

4

Vroči zrak

72

-:-

-

5

5

Vroči zrak

72

-

-

1
2

Vroči zrak
Vroči zrak

130
60

10
20

-

3

Vroči zrak

60

-

54

1

4

Vroči zrak

50

-:-

-

1

1
2

Vroči zrak
Vroči zrak

130
55

10
20

-

3

Vroči zrak

55

-

48

1

4

Vroči zrak

46

-:-

-

1

Medium

Rare

5

1
5

5

Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Kombinirana para'.

2.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite postopek ku‐
hanja 'Nizkotemperaturno kuhanje'.

3.

Izberite eno izmed treh stopenj kuhanja, npr. 'Well
Done'.

4.

Potrdite izbor.

Rezultat: Priklican je profil za kuhanje z več koraki
za 'Nizkotemperaturno kuhanje'.
Dodatni koraki:
■ Spreminjanje korakov kuhanja, za postopek glejte strani 39
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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5.3 Vnašanje profila za kuhanje za postopek kuhanja Delta-T
Področje uporabe
Kuhanje Delta-T je postopek kuhanja, pri katerem se temperatura komore povečuje glede na tempera‐
turo jedra. Vedno je treba delati s tipalom temperature jedra.
Kuhanje Delta-T je posebej primerno za nežno kuhanje šunke, celih rib, galantine in jajčnega sira.
Vnaprej nastavljeno temperaturo jedra in temperaturo Delta-T za vaš profil za kuhanje lahko individu‐
alno spremenite.
Vnaprej nastavljeni podatki
Način delovanja

Stopnja kuhanja

Razlika v
°C

Čas
kuhanja v
min

Tempera‐
ACS+
tura jedra v
°C

Para

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

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

72
54
48
72
54
48
72
54
48

Kombinirana para

Vroči zrak

-

Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Vroči zrak'.

2.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite postopek ku‐
hanja 'Kuhanje Delta-T'.

3.

Izberite eno izmed treh stopenj kuhanja, npr. 'Medi‐
um'.

4.

Potrdite izbor.

5.

Po potrebi spremenite vnaprej nastavljene podatke
za kuhanje, npr. 'Temperatura jedra'.

Rezultat: Profil za kuhanje je priklican.
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Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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5.4 Vnašanje profila za kuhanje za postopek kuhanja ecoCooking
Področje uporabe
ecoCooking je postopek kuhanja, pri katerem je potreba po energiji zaradi pametne impulzne tehnike
pri istem času kuhanja manjša za 25 %.
Postopek kuhanja ecoCooking je sestavljen iz začetne faze kuhanja in končne faze kuhanja. V začetni
fazi kuhanja se kuha s standardnimi postopki, da bi zagotovili hitri prenos toplote na izdelek. V končni
fazi kuhanja pa se za dokončanje jedi koristi predvsem obstoječa toplota komore in izdelka.
Ta postopek kuhanja je odličen predvsem za živila, ki se dolgo kuhajo, kot na primer svinjske pe‐
čenke, goveje pečenke in velike kose mesa.

Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Vroči zrak'.

2.

Vnesite želene podatke za začetno fazo kuhanja
vašega profila za kuhanje, npr. 'Temperatura ku‐
hanja'.

3.

Vnesite želene vrednosti za 'Čas kuhanja' in 'Tem‐
peratura jedra'.

4.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite postopek ku‐
hanja 'ecoCooking'.

5.

Potrdite izbor.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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5.5 Vnašanje profila za kuhanje za postopek kuhanja Cook&Hold
Področje uporabe
Cook&Hold je 2-stopenjski postopek kuhanja. Sestavljen je iz faze kuhanja (faze Cook) in faze ohran‐
janja določene temperature (faze Hold). V fazi Cook se hrana pripravlja v načinih delovanja 'Kuhanje s
paro', 'Kombinirana para' ali 'Vroči zrak'. V fazi Hold hrana izjemno nežno zori pri vnaprej nastavljeni
temperaturi kuhanja.
Pri vnašanju profila za kuhanje lahko postopek kuhanja Cook&Hold izberete šele od 2. koraka kuhanja
naprej. Za fazo Hold ni mogoče izbrati časa kuhanja.
Vnaprej nastavljeni podatki
Način delovanja

Stopnja kuhanja

Tempera‐
Čas
tura kuhan‐ kuhanja v
ja v °C
min

Tempera‐
ACS+
tura jedra v
°C

Para

Well Done

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Rare

48

-:-

-

1

Well Done

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Rare

48

-:-

-

1

Well Done

72

-:-

-

1

Medium

54

-:-

-

1

Rare

48

-:-

-

1

Kombinirana para

Vroči zrak

Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje' izberite enega izmed načinov
delovanja, npr. 'Kombinirana para'.

2.

Na strani 'Kuhanje' vnesite želene podatke za 1.
korak kuhanja (fazo Cook) profila za kuhanje, npr.
'Temperatura kuhanja'.

3.

Pritisnite gumb 'Dodaj korak kuhanja'.

4.

Na strani 'Kuhanje' izberite način delovanja za 2.
korak kuhanja (fazo Hold) profila za kuhanje, npr.
'Vroči zrak'.

5.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite postopek ku‐
hanja 'Cook&Hold'.

6.

Izberite eno izmed treh stopenj kuhanja, npr. 'Medi‐
um'.
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7.

Potrdite izbor.

8.

Na strani 'Kuhanje' po potrebi spremenite tempera‐
turo kuhanja za fazo Hold profila za kuhanje.

Rezultat: 2-fazni profil za kuhanje 'Cook&Hold' je
vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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5.6 Spreminjanje koraka kuhanja določenega profila za kuhanje
Področje uporabe
Korak kuhanja lahko pri vnašanju profila za kuhanje spremenite preko strani 'Kuhanje', pri izbiranju
profila za kuhanje z več koraki pa v funkciji 'Kuharska knjiga'. Med postopkom kuhanja je mogoče
spremeniti samo trenutno uporabljeni korak kuhanja.
Spreminjanje koraka kuhanja
1.

Na strani 'Kuhanje' pritisnite gumb 'Prikaz korakov
kuhanja'.

2.

Na strani 'Prikaz korakov kuhanja' izberite želeni
korak kuhanja, npr. '4'.

3.

Ko je korak kuhanja prikazan na strani 'Kuhanje',
spremenite želene podatke tega koraka kuhanja,
npr. 'Čas kuhanja'.

4.

Na strani 'Kuhanje' pritisnite gumb 'Prikaz korakov
kuhanja'.

5.

Spremembe preverite na strani 'Prikaz korakov ku‐
hanja'.

6.

Potrdite spremembe.

Rezultat: Korak kuhanja je spremenjen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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5.7 Premikanje ali brisanje koraka kuhanja določenega profila za kuhanje
Področje uporabe
Korak kuhanja lahko pri vnašanju profila za kuhanje izbrišete ali premaknete preko strani 'Kuhanje', pri
izbiranju profila za kuhanje z več koraki pa v funkciji 'Kuharska knjiga'. Med postopkom kuhanja ni več
mogoče premikati ali brisati korakov kuhanja.
Premikanje ali brisanje koraka kuhanja
1.

Na strani 'Kuhanje' pritisnite gumb 'Prikaz korakov
kuhanja'.

2.

Na strani 'Prikaz korakov kuhanja' pritisnite gumb
'Uredi korak kuhanja' želenega koraka kuhanja, da
aktivirate funkcijo.

3.

Pritisnite gumb 'Izbriši korak kuhanja', da korak ku‐
hanja izbrišete iz profila za kuhanje. Ali izberite
'Navzgor' oz. 'Navzdol', da spremenite zaporedje
korakov kuhanja.

4.

Znova pritisnite gumb 'Uredi korak kuhanja', da
funkcijo deaktivirate.

5.

Potrdite spremembe.

Rezultat: Profil za kuhanje je spremenjen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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6 Vnašanje profilov za kuhanje - stran 'Regeneriranje'
Namen tega poglavja
To poglavje vsebuje pregled regeneracijskih funkcij vaše parnokonvekcijske peči.
Vsebuje tudi predstavitev strani 'Regeneriranje' in razlage tam razpoložljivih gumbov in njihovih funkcij,
korak za korakom pa so navedena tudi navodila za vnašanje profila za kuhanje preko strani 'Regener‐
iranje'.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

6.1 Uporaba strani 'Regeneriranje'
Regeneracijske funkcije
'Regeneriranje' je regeneracijska funkcija parnokonvekcijske peči, pri kateri se predpripravljene jedi
dokončajo in pripravijo za serviranje. Funkcija 'Regeneriranje' je primerna za skorajda vse vrste jedi.
Jedi je treba pred tem pripraviti na krožnikih ali v posodah.
Preko strani 'Regeneriranje' lahko vnesete nove profile za kuhanje in pri tem uporabite naslednje re‐
generacijske funkcije:
■
Regeneriranje à la Carte
■
Banketno regeneriranje
■
Regeneriranje krožnikov
Temperaturno območje
Z regeneracijskimi funkcijami boste delali v naslednjih temperaturnih območjih:
Regeneriranje à la Carte

Banketno regeneriranje

Regeneriranje krožnikov

120 °C do 160 °C

120 °C do 160 °C

120 °C do 160 °C

Pri merjenju temperature jedra boste delali v temperaturnem območju od 20 °C do 99 °C.
Razpoložljive funkcije kuhanja
Z regeneracijskimi funkcijami je mogoče izbrati določene funkcije kuhanja (dodatne funkcije ACS+):
Regeneriranje à la Carte
■

Hitrost ventilatorja

Banketno regeneriranje
■

Hitrost ventilatorja

Regeneriranje krožnikov
■

Hitrost ventilatorja

Razpoložljive dodatne funkcije
Z regeneracijskimi funkcijami je mogoče preko strani 'Dodatne funkcije' izbrati primerne dodatne funk‐
cije za profile za kuhanje:
Regeneriranje à la Carte
■
■

Programska zaščita
Zmanjšana moč
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Regeneriranje krožnikov
■
■

Programska zaščita
Zmanjšana moč
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6.2 Stran Regeneriranje
Prikaz regeneriranja
Trenutni čas

Regeneracijska funkcija 'Regeneriranje à la
Carte', izbrano
Regeneracijska funkcija 'Banketno regenerir‐
anje'
Regeneracijska funkcija 'Regeneriranje krožni‐
kov'
Vnašanje temperature kuhanja
Prikaz vnesene temperature kuhanja
Izbiranje vrednosti temperature: trenutna tem‐
peratura komore
Vnašanje časa kuhanja, izbrano
Vnašanje temperature jedra
Prikaz časa kuhanja ali temperature jedra
Hitrost ventilatorja, v 5 stopnjah
Regulira hitrost pretoka v komori

Izbiranje dodatnih funkcij
Prikaz izbranih dodatnih funkcij

Začni
Zažene postopek kuhanja
Zagon s predgretjem
Za segrevanje komore z zaprtimi vrati naprave
Zagon s Cool down
Za hlajenje komore z odprtimi vrat naprave in
vrtečim rotorjem ventilatorja
Ustavi
Zaustavi postopek kuhanja
TrayTimer
Časovnik, ki ga je mogoče nastaviti za posa‐
mezne nivoje vstavljanja, da je med postop‐
kom kuhanja mogoče uporabiti prazne nivoje
vstavljanja.
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Shrani profil za kuhanje v kuharski knjigi

Glavna stran
Nazaj
Nastavitve
Pomoč
Kuharska knjiga
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6.3 Stran Dodatne funkcije
Prikaz strani 'Kuhanje'
Trenutni čas

Zmanjšana moč (Reduced power)
Funkcija, ki zmanjša moč ogrevanja za prepre‐
čevanje koničnih obremenitev pri postopku ku‐
hanja
Programska zaščita (Program lock), izbrano
Funkcija, ki preprečuje prekinitve postopkov
kuhanja zaradi priključenih sistemov za ener‐
getsko optimizacijo

Potrditev vnosa

Nazaj
Pomoč
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6.4 Vnašanje profila za kuhanje z regeneriranjem
Vnašanje profila za kuhanje
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Regeneriranje'.

2.

Na strani 'Regeneriranje' izberite eno izmed regen‐
eracijskih funkcij, npr. 'Regeneriranje à la Carte'.

3.

Pritisnite gumb 'Temperatura kuhanja'.

4.

Na strani 'Temperatura' vnesite želeno temperaturo
kuhanja.

5.

Pritisnite gumb 'Čas kuhanja' ali po potrebi 'Tem‐
peratura jedra'.

6.

Na strani 'Čas' vnesite želeni čas kuhanja ali po po‐
trebi na strani 'Temperatura' želeno temperaturo je‐
dra.

7.

Izberite želeno stopnjo za 'Hitrost ventilatorja'.

8.

Pritisnite gumb 'Dodatne funkcije'.

9.

Na strani 'Dodatne funkcije' izberite želene dodatne
funkcije, npr. 'Programska zaščita'.

Rezultat: Profil za kuhanje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Shranjevanje profila za kuhanje v kuharski knjigi, za postopek glejte strani 29
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7 Kuhanje z easyTouch
Namen tega poglavja
V tem poglavju je na splošno opisan postopek kuhanja z easyTouch, korak za korakom pa so navede‐
na tudi navodila za najpomembnejša opravila pri kuhanju.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

7.1 Pregled kuhanja
Postopki kuhanja v easyTouch
Za kuhanje z vašo parnokonvekcijsko pečjo potrebujete profil za kuhanje, ki je primeren za vašo hra‐
no. Profil za kuhanje lahko na novo vnesete preko strani 'Kuhanje' ali strani 'Regeneriranje' upravljalne
površine easyTouch. Preko strani 'Kuharska knjiga' lahko izberete tudi obstoječi profil za kuhanje in ga
zaženete.
Pred zagonom postopka kuhanja morate vedno prebrati pravila in varnostne napotke za varno upora‐
bo naprave v priročniku za upravljanje ter morate upoštevati tam navedena navodila.
Med postopkom kuhanja programska oprema uporabnika vodi po zaporednih straneh postopkov, na
katerih so navedene informacije za uporabnika in pozivi k dejanjem. Preko strani postopkov lahko up‐
orabnik še vedno izvaja spremembe profila za kuhanje.
Na straneh postopkov je napredek postopka kuhanja prikazan s prikazom napredka in s časom oz.
temperaturami. Uporabnika na konec postopka kuhanja opozorita ustrezna informacija za uporabnika
in signalni zvok.
Zagon postopka kuhanja
Po zagonu postopka kuhanja se prikaže stran postopka 'Kuhanje':
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7 Kuhanje z easyTouch
Stran postopka Kuhanje
Primer strani postopka 'Kuhanje' na upravljalni površini easyTouch:
Glava:
Prikaz trenutne strani, imen izbranega profila
za kuhanje in trenutnega časa
Glavni del strani postopka:
■ Prikaz podatkov profila za kuhanje
■ Informacija za uporabnika in poziv k dejanju
■ Gumb 'Ustavi'
■ Prikaz napredka s tribarvnim indikatorskim
krogom:
■ Rumena = v pripravi
■ Rdeča = izvajanje postopkov
■ Zeleno = konec

1
2

Noga:
Gumbi za pomikanje

3
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7.2 Zagon postopka kuhanja
Pogoji
■
■

Pred začetkom postopka kuhanja ste prebrali pravila in varnostne napotke za varno uporabo nap‐
rave v priročniku za upravljanje ter upoštevate tam navedena navodila.
Vnesli ste novi profil za kuhanje.

Zagon postopka kuhanja
Pritisnite gumb 'Začni', da zaženete postopek ku‐
hanja.

1.

Rezultat: Postopek kuhanja se zažene.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
■ Kuhanje s profilom za kuhanje, za postopek glejte poglavje 'Kuhanje' v priročniku za upravljanje

7.3 Zaustavitev postopka kuhanja
Pogoji
■

Zagnali ste postopek kuhanja.

Zaustavitev postopka kuhanja
Pritisnite gumb 'Ustavi', da zaustavite postopek ku‐
hanja.

1.

Rezultat: Postopek kuhanja se zaustavi in prikaže
se stran 'Kuhanje'.
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8 Uporaba kuharske knjige
Namen tega poglavja
V tem poglavju je na splošno opisana uporaba kuharske knjige, korak za korakom pa so navedena
tudi navodila za najpomembnejša opravila s kuharsko knjigo.
Vsebuje tudi predstavitev strani 'Kuharska knjiga' in razlage tam razpoložljivih gumbov in njihovih funk‐
cij.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

8.1 Pregled kuharske knjige
Profili za kuhanje v kuharski knjigi
Profil za kuhanje je kombinacija parametrov kuhanja, kot npr. temperature kuhanja in časa kuhanja.
Profile za kuhanje lahko na novo vnesete preko strani 'Kuhanje' ali strani 'Regeneriranje' in jih lahko
shranite v funkciji 'Kuharska knjiga' upravljalne površine easyTouch. V to kuharsko knjigo lahko shran‐
ite do 399 profilov za kuhanje z do 20 koraki za kuhanje.
Shranjen profil za kuhanje lahko prikličete iz funkcije 'Kuharska knjiga' in ga takoj uporabite za ku‐
hanje.
Preko strani 'Kuhanje' oz. strani 'Regeneriranje' lahko profil za kuhanje spremenite in znova shranite.
Profil za kuhanje lahko tudi v celoti odstranite iz funkcije 'Kuharska knjiga'.
Za boljši pregled lahko profile za kuhanje združite v skupine izdelkov. Te skupine izdelkov so nato na
voljo v 'Press&Go'.
Za hitri dostop do profilov za kuhanje lahko izbrane profile označite kot priljubljene. Ti priljubljeni so
nato na voljo za hitri izbor pod Press&Go+.
Zamenjava kuharske knjige
Preko 'Nastavitve' na upravljalni površini easyTouch lahko urejate različne kuharske knjige. Tako lah‐
ko na primer izberete drugo kuharsko knjigo in profile za kuhanje prilagodite ali dodate nove profile za
kuhanje.
Če želite preizkušeno kuharsko knjigo uporabiti za druge parnokonvekcijske peči Convotherm, lahko
to kuharsko knjigo uvozite in izvozite preko USB-vhoda.
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8.2 Stran Kuharska knjiga
Prikaz kuharske knjige
Trenutni čas

Priljubljeni, izbrano
Izbrani profili za kuhanje
Skupine izdelkov
Profili za kuhanje, združeni v skupine
Profili za kuhanje
Vsi profili za kuhanje v kuharski knjigi
Najv. 399 profilov za kuhanje z do 20 koraki za
kuhanje
Priljubljeni, skupine izdelkov ali profili za ku‐
hanje

Navzdol
Spremeni profil za kuhanje, izbrano
Navzgor
Glavna stran
Nazaj
Nastavitve
Pomoč
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8.3 Priklic profila za kuhanje iz kuharske knjige
Priklic profila za kuhanje iz kuharske knjige
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

2.

Na strani 'Kuharska knjiga' pritisnite gumb 'Profili
za kuhanje', da se prikažejo vsi profili za kuhanje v
kuharski knjigi.

3.

Izberite želeni profil za kuhanje, npr. francosko
štruco.

Rezultat: Profil za kuhanje je priklican in prikazan
na strani 'Kuhanje' oz. na strani 'Regeneriranje'.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
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8.4 Brisanje profila za kuhanje iz kuharske knjige
Brisanje profila za kuhanje iz kuharske knjige
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

2.

Na strani 'Kuharska knjiga' pritisnite gumb 'Profili
za kuhanje', da se prikažejo vsi profili za kuhanje v
kuharski knjigi.

3.

Na strani 'Profili za kuhanje' pritisnite gumb 'Uredi
profile za kuhanje'.

4.

Na strani 'Uredi profile za kuhanje' izberite profil za
kuhanje, ki ga želite izbrisati, npr. francosko štruco.

5.

Na strani 'Uredi profile za kuhanje' pritisnite gumb
'Izbriši profil za kuhanje'.

6.

Potrdite brisanje.

Rezultat: Profil za kuhanje je zdaj izbrisan iz funk‐
cije 'Kuharska knjiga'.
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8.5 Izbiranje priljubljenih profilov za kuhanje
Izbiranje priljubljenih profilov za kuhanje
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Kuharska knjiga'.

2.

Na strani 'Kuharska knjiga' pritisnite gumb 'Priljubl‐
jeni'.

3.

Na strani 'Priljubljeni' pritisnite gumb 'Uredi priljubl‐
jene'.

4.

Na strani 'Izberi kot priljubljeno' izberite želeni profil
za kuhanje, npr. francosko štruco.

5.

Na strani 'Izberi kot priljubljeno' pritisnite gumb
'Potrdi'.

Rezultat: Profil za kuhanje je zdaj na voljo za hitri
izbor na strani 'Priljubljeni'.
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8.6 Ustvari novo skupino izdelkov
Ustvari novo skupino izdelkov
1.

Na strani 'Kuharska knjiga' pritisnite gumb 'Skupine
izdelkov'.

2.

Na strani 'Skupine izdelkov' pritisnite gumb 'Uredi
skupine izdelkov'.

3.

Na strani 'Uredi skupine izdelkov' pritisnite gumb
'Dodaj skupino izdelkov'.

4.

Na strani 'Tipkovnica' vnesite ime skupine izdelkov.

5.

Na strani 'Izbiranje slikovnih znakov' izberite slikov‐
ni znak za skupino izdelkov.

6.

Če ne najdete primernega slikovnega znaka, pri‐
tisnite gumb 'USB', da slikovni znak uvozite preko
USB-vhoda na upravljalni plošči easyTouch.

7.

Potrdite izbor.

Rezultat: Nova skupina izdelkov je dodana.
Dodatni koraki:
■ Dodajanje profilov za kuhanje v skupine izdelkov, glejte strani 55
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8.7 Dodajanje profilov za kuhanje v skupine izdelkov
Dodajanje profilov za kuhanje v skupine izdelkov
1.

Na strani 'Kuharska knjiga' pritisnite gumb 'Skupine
izdelkov'.

2.

Na strani 'Skupine izdelkov' pritisnite gumb skupine
izdelkov.

3.

Na strani skupine izdelkov pritisnite gumb 'Uredi
skupine izdelkov'.

4.

Na strani 'Dodaj ali odstrani profile za kuhanje' iz‐
berite želene profile za kuhanje.

5.

Potrdite izbor.

Rezultat: Profili za kuhanje so dodani skupini izdel‐
kov.
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9 Uporaba Press&Go / Press&Go+
Namen tega poglavja
V tem poglavju je na splošno opisana uporaba 'Press&Go' in 'Press&Go+'.
Vsebuje tudi predstavitev strani 'Press&Go' in razlage tam razpoložljivih gumbov in njihovih funkcij.
Tukaj so korak za korakom navedena navodila za najpomembnejša opravila s 'Press&Go'.
V nastavitvah lahko nastavite, ali želite delati s Press&Go ali Press&Go+.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

9.1 Pregled Press&Go
Hitro kuhanje s Press&Go
V 'Press&Go' lahko uporabniku date na razpolago določene vnaprej določene profile za kuhanje, ki jih
lahko uporabnik le še izbere, ne more pa jih spremeniti. Uporabnik izbere želeni profil za kuhanje in
postopek kuhanja se takoj začne. Uporabniku 'Press&Go' je mogoče dostop do glavne strani in s tem
do celotne upravljalne površine omejiti z geslom.
Profile za kuhanje, ki naj bodo na voljo na strani 'Press&Go', je treba v kuharski knjigi razvrstiti v sku‐
pine izdelkov.
V 'Press&Go' lahko prav tako omejite tudi razpoložljive profile za čiščenje komore.
Kuhanje z različnimi profili za kuhanje
V 'Press&Go' lahko na različnih nivojih vstavljanja istočasno kuhate več sklopov istega izdelka ali ra‐
zličnih izdelkov ene skupine izdelkov.
Za istočasno kuhanje so na voljo samo profili za kuhanje z enako temperaturo kuhanja, funkcijami ku‐
hanja in dodatnimi funkcijami. Profili za kuhanje se lahko razlikujejo samo glede časa kuhanja.
Ko odprete vrata komore, da bi v komoro vstavili novi sklop izdelkov, se izvajani postopki kuhanja
zaustavijo. Postopki kuhanja se nadaljujejo, ko znova zaprete vrata naprave.
Sistem nadzoruje vse postopke kuhanja in samodejno javi, kdaj je kateri izdelek mogoče vzeti iz ko‐
more.
Postopek kuhanja za posamezen profil za kuhanje lahko predčasno prekinete za enega ali več sklo‐
pov izdelkov, ne da bi vplivali na postopke kuhanja drugih izdelkov.
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9.2 Stran Press&Go
Trenutni čas

Skupine izdelkov ali profili za kuhanje

Popeci, izbirno
Funkcija za popečenje profilov za kuhanje
Predizbor časa začetka, izbirno
Funkcija, ki določa časovno zamaknjeni čas
začetka postopka kuhanja
Navzdol
Navzgor
Glavna stran
Nazaj
Pomoč
Čiščenje
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9.3 Stran 'Nivoji vstavljanja' v Press&Go
Poziv programske opreme k dejanju

Slikovni znak izbranega profila za kuhanje
Ime profila za kuhanje
Izbiranje dodatnega profila za kuhanje

Št. nivoja vstavljanja
Prosti nivo vstavljanja, siva barva
Izbrani nivo vstavljanja, rumena barva
Zaseden nivo vstavljanja in postopek kuhanja
se izvaja, rdeča barva
Konec postopka kuhanja, zelena barva

Navzdol, za izbiranje dodatnih nivojev vstavl‐
janja
Navzgor

Nazaj
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9.4 Izbiranje in zagon profila za kuhanje
Pogoji
Pred začetkom postopka kuhanja ste prebrali pravila in varnostne napotke za varno uporabo naprave
v priročniku za upravljanje ter upoštevate tam navedena navodila.
Izbiranje in zagon profila za kuhanje
1.

Na strani 'Press&Go' po potrebi izberite želeno
skupino izdelkov, npr. pekarski izdelki.

2.

Izberite želeni profil za kuhanje, npr. francosko
štruco.

3.

Na strani 'Nivoji vstavljanja' v nekaj sekundah iz‐
berite enega ali več nivojev vstavljanja.

4.

Sledite pozivu programske opreme.

Rezultat: Postopek kuhanja se zažene.
Dodatni koraki:
■ Predčasna prekinitev profila za kuhanje, za postopek glejte strani 60
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9.5 Predčasna prekinitev profila za kuhanje
Predčasna prekinitev profila za kuhanje
1.

Na strani 'Kuhanje poteka' izberite profil za ku‐
hanje, ki ga želite prekiniti.

2.

V 5 sekundah pritisnite gumb 'Prekini'.

3.

Na strani 'Potrditev prekinitve' v nekaj sekundah
pritisnite gumb 'Potrdi'.

Rezultat: Postopek kuhanja se zaustavi in prikaže
se stran 'Press&Go'.

9.6 Popečenje profilov za kuhanje
Pogoji
Po postopku kuhanja želite končni izdelek še enkrat na kratko popeči.
Izbiranje in zagon profila za kuhanje
Na strani 'Press&Go' pritisnite gumb 'Popeci'.

1.

Rezultat: Postopek kuhanja se takoj zažene.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka kuhanja, za postopek glejte strani 48
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9.7 Vnašanje predizbora časa začetka v Press&Go
Področje uporabe
'Predizbor časa začetka' v Press&Go določa časovno zamaknjen čas začetka postopka kuhanja za iz‐
bran profil za kuhanje.
Če vnesete čas začetka, naprava glede na trajanje profila za kuhanje samodejno izračuna konec ku‐
hanja. Če vnesete čas konca, naprava samodejno izračuna začetek kuhanja.
Ko se začne odštevanje, se postopek kuhanja začne šele ob določenem času. Med postopkom ku‐
hanja je mogoče proste nivoje vstavljanja še zapolniti.
Pogoji
Pred začetkom postopka kuhanja ste prebrali pravila in varnostne napotke za varno uporabo naprave
v priročniku za upravljanje ter upoštevate tam navedena navodila.
Vnašanje predizbora časa začetka
1.

Na strani 'Press&Go' izberite želeno skupino izdel‐
kov, npr. pekarski izdelki.

2.

Na strani 'Press&Go' pritisnite gumb 'Predizbor ča‐
sa začetka'.

3.

Izberite želeni profil za kuhanje, npr. francosko
štruco.

4.

Na strani 'Predizbor časa začetka Press&Go' po
potrebi izberite želeni dan v tednu.

5.

Na strani 'Predizbor časa začetka Press&Go' izber‐
ite čas začetka ali čas konca profila za kuhanje.

6.

Na strani 'Čas' vnesite želeni čas začetka ali čas
konca.

7.

Na strani 'Predizbor časa začetka Press&Go' pri‐
tisnite gumb 'Začni' in bodite pozorni na poziv pro‐
gramske opreme.

Rezultat: Odštevanje se začne. Postopek kuhanja
se začne ob koncu odštevanja.
Dodatni koraki:
■ Kuhanje s profilom za kuhanje, za postopek glejte poglavje 'Kuhanje' v priročniku za upravljanje
■ Predčasna prekinitev profila za kuhanje, za postopek glejte strani 60
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9.8 Pregled Press&Go+
Hitro kuhanje s Press&Go+
V 'Press&Go+' so uporabniku na voljo izbrani priljubljeni vnosi iz kuharske knjige. Uporabnik izbere že‐
leni profil za kuhanje in postopek kuhanja se takoj začne. Postopek kuhanja se pri tem izvaja kot ku‐
hanje preko strani 'Kuhanje' ali strani 'Regeneriranje'.
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10 Čiščenje z easyTouch
Namen tega poglavja
To poglavje vsebuje pregled razpoložljivih profilov za čiščenje, splošni opis postopka čiščenja, korak
za korakom pa so navedena tudi navodila za najpomembnejša opravila za čiščenje.
Vsebuje tudi predstavitev strani 'Čiščenje' in razlage tam razpoložljivih gumbov in njihovih funkcij.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

10.1 Pregled čiščenja
Postopki čiščenja v easyTouch
Preko strani 'Čiščenje' so na voljo različni profili za čiščenje:
■
Profil za čiščenje s spiranjem z vodo
■
Profil za čiščenje s spiranjem s sredstvom za izpiranje ConvoCare
■
Popolnoma samodejno čiščenje ConvoClean+: izbirati je mogoče med profili za čiščenje z mož‐
nostjo nastavljanja na različne stopnje umazanije in čase čiščenja, z razkuževanjem pare in sušen‐
jem
■
Profil za čiščenje 'delno samodejno čiščenje'
Pred zagonom postopka čiščenja morate vedno prebrati pravila in varnostne napotke za varno čiš‐
čenje v priročniku za upravljanje ter morate upoštevati tam navedena navodila.
Med postopkom čiščenja programska oprema uporabnika vodi po zaporednih straneh postopkov, na
katerih so navedene informacije za uporabnika in pozivi k dejanjem.
Uporabnika na konec postopka čiščenja opozorita ustrezna informacija za uporabnika in signalni zvok.
Zagon postopka čiščenja
Po zagonu postopka čiščenja se prikaže stran postopka 'Čiščenje':
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10 Čiščenje z easyTouch
Stran postopka Čiščenje
Primer strani postopka 'Čiščenje' na upravljalni površini easyTouch:
Glava easyTouch:
Prikaz trenutne strani, izbranega profila za čiš‐
čenje in trenutnega časa
Glavni del strani postopka:
■ Prikaz podatkov profila za čiščenje
■ Informacija za uporabnika in poziv k dejanju
■ Gumb 'Ustavi'
■ Prikaz napredka s tribarvnim indikatorskim
krogom:
■ Rumena = v pripravi
■ Rdeča = izvajanje postopkov
■ Zeleno = konec

1
2

Noga easyTouch

3
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10.2 Stran Čiščenje - možnosti
Prikaz strani 'Čiščenje'
Čiščenje (Cleaning)
Trenutni čas

Sistem za čiščenje 'Možnosti', izbrano
Čiščenje samo z vodo ali sredstvom za izpir‐
anje
Sistem za čiščenje ConvoClean+
Popolnoma samodejno čiščenje komore s čis‐
tilnimi sredstvi iz priključenih kanistrov
Sistem za čiščenje 'Delno samodejno' (Semiautomatic)
Čiščenje s programskim vodenjem
H2O, izbrano
Spiranje z vodo
ConvoCare
Spiranje s sredstvom za izpiranje ConvoCare
iz kanistra
ConvoCare
Spiranje s sredstvom za izpiranje ConvoCare
iz plastenk za enojno doziranje

Potrditev vnosa in zagon čiščenja

Glavna stran
Nazaj
Nastavitve
Pomoč
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10.3 Stran Čiščenje - ConvoClean+
Prikaz strani 'Čiščenje'
Čiščenje (Cleaning)
Trenutni čas

Sistem za čiščenje 'Možnosti'
Čiščenje samo z vodo ali sredstvom za izpir‐
anje
Sistem za čiščenje 'ConvoClean+', izbrano
Popolnoma samodejno čiščenje komore s čis‐
tilnimi sredstvi iz priključenih kanistrov
Sistem za čiščenje 'Delno samodejno' (Semiautomatic)
Čiščenje s programskim vodenjem
Stopnja čiščenja 1 (Cleaning level 1) za Con‐
voClean+
Lahka umazanija
Stopnja čiščenja 2 (Cleaning level 2) za Con‐
voClean+, izbrano
Srednja umazanija
Stopnja čiščenja 3 (Cleaning level 3) za Con‐
voClean+
Močna umazanija
Stopnja čiščenja 4 (Cleaning level 4) za Con‐
voClean+
Zelo močna umazanija
eco
Trajnostno trajanje čiščenja za ConvoClean+
regular, izbrano
Normalno trajanje čiščenja za ConvoClean+
express
Kratko trajanje čiščenja za ConvoClean+
Razkuževanje pare (Steam disinfection)
Funkcija čiščenja za ConvoClean+
Sušenje (Drying)
Funkcija čiščenja za ConvoClean+

Potrditev vnosa in zagon čiščenja
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Glavna stran
Nazaj
Nastavitve
Pomoč
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10.4 Stran Čiščenje - delno samodejno
Prikaz strani 'Čiščenje'
Čiščenje (Cleaning)
Trenutni čas

Sistem za čiščenje 'Možnosti'
Čiščenje samo z vodo ali sredstvom za izpir‐
anje
Sistem za čiščenje ConvoClean+
Popolnoma samodejno čiščenje komore s čis‐
tilnimi sredstvi iz priključenih kanistrov
Sistem za čiščenje 'Delno samodejno' (Semiautomatic), izbrano
Čiščenje s programskim vodenjem
Korak čiščenja 1
Čiščenje naprave
Korak čiščenja 2
Vbrizganje čistilnega sredstva v komoro
Korak čiščenja 3
Čiščenje naprave
Korak čiščenja 4
Spiranje komore z vodo

Potrditev vnosa in zagon čiščenja

Glavna stran
Nazaj
Nastavitve
Pomoč
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10.5 Vnašanje profila za čiščenje popolnoma samodejnega čiščenja komore
Vnašanje profila za čiščenje
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Čiščenje'.

2.

Na strani 'Čiščenje' izberite sistem za čiščenje
'ConvoClean+'.

3.

Izberite želeno stopnjo čiščenja, npr. 'Stopnja čiš‐
čenja 2'.

4.

Izberite želeni način, npr. 'regular'.

5.

Po želji izberite eno ali obe dodatni funkciji 'Razku‐
ževanje pare' in 'Sušenje'.

Rezultat: Profil za čiščenje je vnesen.
Dodatni koraki:
■ Zagon postopka čiščenja, za postopek glejte strani 70
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10.6 Zagon postopka čiščenja
Pogoji
■
■

Pred zagonom profila za čiščenje ste prebrali pravila in varnostne napotke za varno čiščenje v prir‐
očniku za upravljanje ter upoštevate tam navedena navodila.
Vnesli ste želeni profil za čiščenje.

Zagon postopka čiščenja
Pritisnite gumb 'Potrdi', da zaženete postopek čiš‐
čenja.

1.

Rezultat: Profil za čiščenje se takoj zažene.
Dodatni koraki:
■ Zaustavitev postopka čiščenja, za postopek glejte strani 70
■ Čiščenje s profilom za čiščenje, za postopek glejte poglavje 'Čiščenje' v priročniku za upravljanje.

10.7 Zaustavitev postopka čiščenja
Pogoji
■
■

Vnesli ste profil za čiščenje.
Zagnali ste profil za čiščenje.

Zaustavitev postopka čiščenja
Pritisnite gumb 'Ustavi', da zaustavite postopek čiš‐
čenja.

1.

Rezultat: Postopek čiščenja se zaustavi (možno
samo, dokler ni bilo vstavljeno čistilno sredstvo).
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11 Izvajanje nastavitev v easyTouch
Namen tega poglavja
V tem poglavju so korak za korakom navedena navodila za najpomembnejša opravila z 'nastavitvami'
easyTouch.
Vsebuje tudi predstavitev strani 'Nastavitve' in razlage tam razpoložljivih gumbov in njihovih funkcij.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

11.1 Pregled nastavitev
Možnosti nastavitev in pravice za dostop
Preko strani 'Nastavitve' lahko spremenite nastavitve vaše parnokonvekcijske peči. Dostop do nastavi‐
tev je mogoče za različne skupine uporabnikov omejiti s pravicami za dostop, tako da je za dostop do
nastavitev potrebno geslo.
Ali ima uporabnik dostop do določenega območja strani 'Nastavitve', je označeno na naslednji način:
■
Gumb je temno sive barve, območje je na voljo.
■
Gumb je svetlo sive barve, območje ni na voljo.
Območje 'Servis' je na voljo samo servisnemu tehniku.
Uporaba USB-vhoda
Za nekatera območja pod 'Nastavitve' boste potrebovali USB-vhod vaše parnokonvekcijske peči. Ta
se nahaja na upravljalni plošči easyTouch.
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11.2 Stran Nastavitve
Prikaz nastavitev
Trenutni čas

Splošno (General)
Splošne nastavitve naprave za kuhanje in čiš‐
čenje
Jeziki (Languages)
Nastavitev jezika za upravljalno površino
Kuharska knjiga (Cookbook)
Izbiranje kuharske knjige
Servis (Service)
Podpora pri vzdrževalnih delih in pri iskanju
napak
Dnevnik (Logbook)
Seznam zabeleženih dejavnosti krmilja in spor‐
očil o napakah
Datum/čas (Date/time)
Nastavljanje datuma in časa
Zvok (Sound)
Nastavljanje zvoka in glasnosti signalnih zvo‐
kov
Geslo (Password)
Določanje gesla za Press&Go
Uvoz/izvoz (Import/Export)
Uvoz oz. izvoz podatkov naprave s pomočjo
priključenega, zunanjega pomnilnika podatkov
Prikazni posnetki (Videos)
Dostop do prikaznih posnetkov
Varnostno kopiranje/obnovitev (Backup/
Restore)
Shranjevanje oz. obnavljanje podatkov nap‐
rave s pomočjo priključenega, zunanjega pom‐
nilnika podatkov
Prenos (Transfer)
Vzpostavitev prenosa podatkov na priključeni
strežnik
Glavna stran
Nazaj
Pomoč
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11.3 Nastavljanje jezika
Nastavljanje jezika
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Jeziki'.

3.

Na strani 'Jeziki' izberite želeni jezik.

4.

Potrdite izbor.

Rezultat: Nastavitev za jezik je uporabljena.
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11.4 Nastavljanje datuma in časa
Nastavljanje datuma in časa
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Datum/čas'.

3.

Na strani 'Datum/čas' izberite želeni datum.

4.

Izberite želeni časovni pas.

5.

Izberite trenutni čas.

6.

Na strani 'Čas' vnesite trenutni čas.

7.

Potrdite vnos.

Rezultat: Nastavitve za datum in čas so uporabl‐
jene.
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11.5 Nastavljanje signalnih zvokov
Nastavljanje signalnih zvokov
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Zvok'.

3.

Na strani 'Zvok' izberite območje želenega signal‐
nega zvoka.

4.

Na strani 'Nastavljanje signalnega zvoka' pritisnite
gumb trenutno izbranega signalnega zvoka.

5.

Na strani 'Izbiranje signalnega zvoka' s seznama
izberite želeni signalni zvok (izbor = zeleni rob).

6.

Ali uvozite želeni signalni zvok preko USB-vhoda.

7.

Potrdite izbor.

8.

Na strani 'Nastavljanje signalnega zvoka' izberite
trajanje signalnega zvoka in nastavite glasnost sig‐
nalnega zvoka.

9.

Potrdite vnos.

Rezultat: Nastavitve za signalni zvok so uporabl‐
jene.

Navodila za uporabo

75

11 Izvajanje nastavitev v easyTouch

11.6 Nastavljanje gesla za Press&Go
Nastavljanje gesla za Press&Go
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Geslo'.

3.

Na strani 'Geslo' s številsko tipkovnico vnesite 4mestno geslo.

4.

Potrdite vnos.

Rezultat: Geslo se shrani.
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11.7 Preklop s Press&Go na Press&Go+
Preklop s Press&Go na Press&Go+
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Splošno'.

3.

Na strani 'Splošno' pritisnite gumb 'Komora'.

4.

Na strani 'Komora' pritisnite gumb 'Press&Go Press&Go+'.

5.

Potrdite spremembo.

Rezultat: Nastavitev je uporabljena.
Dodatni koraki:
■ Izvajanje nastavitev za Press&Go, za postopek glejte strani 80
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11.8 Izvajanje nastavitev za čiščenje
Izvajanje splošnih nastavitev
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Splošno'.

3.

Na strani 'Splošno' pritisnite gumb 'Čiščenje'.

4.

Po potrebi na strani 'Čiščenje' preverite ali spre‐
menite trenutno nastavitev za popolnoma samodej‐
no čiščenje ConvoClean+.

5.

Potrdite izbor.

Rezultat: Nastavitev je uporabljena.
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11.9 Izvajanje nastavitev za komoro
Izvajanje splošnih nastavitev
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Splošno'.

3.

Na strani 'Splošno' pritisnite gumb 'Komora'.

4.

Po potrebi na strani 'Komora' preverite in spremen‐
ite trenutne nastavitve za komoro.

5.

Potrdite spremembe.

Rezultat: Nastavitve so uporabljene.
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11.10 Izvajanje nastavitev za Press&Go
Izvajanje splošnih nastavitev
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Splošno'.

3.

Na strani 'Splošno' pritisnite gumb 'Press&Go'.

4.

Po potrebi na strani 'Press&Go' preverite in spre‐
menite trenutne nastavitve za Press&Go.

5.

Potrdite spremembe.

Rezultat: Nastavitve so uporabljene.
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11.11 Uvoz kuharske knjige
Pogoji
■

Na voljo je USB-ključ s podatki kuharske knjige.

Uvoz kuharske knjige
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Uvoz/izvoz'.

3.

Vstavite USB-ključ.

4.

Na strani 'Uvoz/izvoz' pritisnite gumb 'Uvoz ku‐
harske knjige'.

5.

Na strani 'Uvoz kuharske knjige' izberite želeno ku‐
harsko knjigo na USB-ključu.

6.

Potrdite izbor.

7.

Potrdite uvoz.

Rezultat: Kuharska knjiga je bila uvožena z USBključa.
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11.12 Izbiranje kuharske knjige
Pogoji
■

Kuharska knjiga je bila uvožena.

Izbiranje kuharske knjige
1.

Na glavni strani pritisnite gumb 'Nastavitve'.

2.

Na strani 'Nastavitve' pritisnite gumb 'Kuharska
knjiga'.

3.

Na strani 'Kuharska knjiga' izberite želeno kuhar‐
sko knjigo.

4.

Potrdite izbor.

5.

Potrdite izbor.

Rezultat: Profile za kuhanje je zdaj mogoče izbrati
na strani 'Kuharska knjiga'.
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12 Upravljanje v primeru napake
Namen tega poglavja
V tem poglavju je opisano upravljanje vaše parnokonvekcijske peči z easyTouch v primeru napake.
Vsebuje tudi predstavitev strani 'Sistemske napake' in razlage tam razpoložljivih gumbov in njihovih
funkcij.
Podrobnejše informacije so na voljo v zaslonski pomoči.

12.1 Uporaba v primeru napake
Postopek v primeru napake
Če se med delovanjem vaše parnokonvekcijske peči pojavi sistemska napaka, se prikaže stran 'Sis‐
temske napake'. Hkrati je napaka prikazana z gumbom 'Napaka' v nogi vsake strani programske op‐
reme easyTouch. Ta gumb je prikazan, dokler je prisotna sistemska napaka.
Preverite, ali lahko sami odpravite to sistemsko napako ali pa za odpravljanje napake pokličite telefon‐
sko številko servisne službe ali stopite v stik z vašo službo za pomoč strankam. Napake in ukrepi, ki jih
lahko odpravite oz. izvedete sami, so navedeni v temah 'Kode napak' in 'Zasilno obratovanje' v poglav‐
ju 'Vzdrževanje' v razdelku 'Odpravljanje napak' priročnika za upravljanje.
Da boste v primeru kratkoročne napake, ki je ni mogoče odpraviti, lahko parnokonvekcijsko peč kljub
temu uporabljali, ta omogoča zasilno obratovanje. Kljub okvari je omogočeno omejeno delovanje nap‐
rave. Če prikazana sistemska napaka omogoča omejeno delovanje naprave, lahko zaprete stran 'Sis‐
temske napake' in nadaljujete z uporabo naprave.
Prikaz napak
V nogi katerekoli strani lahko pritisnite gumb 'Napaka', da se pomaknete na stran 'Sistemske napake'
in si ogledate trenutne sistemske napake:
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12.2 Stran 'Sistemske napake'
Sistemska napaka (System error)
Trenutni čas

Seznam sistemskih napak in kod napak

Telefonska številka servisne službe (Service
telephone number)
Navzdol
Potrditev napake
Navzgor
Nazaj
Nastavitve
Napaka
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