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1 Általános ismertetés

1 Általános ismertetés
A fejezet célja
Ebben a fejezetben tájékoztatást nyújtunk a jelen kezelési útmutató használatáról.

1.1 A vevői dokumentáció felépítése
A vevői dokumentáció részei
A kombipároló vevői dokumentációja a következő részekből tevődik össze:
Felszerelési kézikönyv
■
Kezelési kézikönyv
■
easyTouch kezelési útmutató (a jelen kézikönyv, kivonat az onscreen súgóból)
■
Az easyTouch-ba integrált on-screen súgó (teljes útmutató a szoftver kezeléséhez)

■

A felszerelési kézikönyv témái
A felszerelési kézikönyv képzett szakszemélyzet számára készült, lásd: 'A személyzettel szemben
támasztott követelmények' a felszerelési kézikönyvben).
A felszerelési kézikönyv a következő témákat fogja át:
■
Felépítés és működés: a kombipároló felszerelése szempontjából lényeges elemeket írja le
■
Biztonság: leírja a felszerelési tevékenység során lehetséges összes veszélyt és az alkalmas elle‐
nintézkedéseket
■
Szállítás: tartalmazza a kombipároló szállításához szükséges információkat
■
Felállítás: felsorolja és leírja a kombipároló felállítási változatait
■
Felszerelés: leírja az összes szükséges tápcsatlakozást
■
Üzembe helyezés: leírja a kombipároló első üzembe helyezését
■
Üzemen kívül helyezés: leírja a kombipároló életciklusának végén szükséges tevékenységeket
■
Műszaki adatok és bekötési vázlatok: tartalmazza a kombipároló összes szükséges műszaki infor‐
mációját
■
Ellenőrző listák: tartalmazza az ellenőrző listákat a kombipároló felszereléséhez és garanciájához
A kezelési kézikönyv témái
A kezelési kézikönyv betanított személyzet és képzett szakszemélyzet számára készült, lásd: 'A sze‐
mélyzettel szemben támasztott követelmények' a kezelési kézikönyvben).
A felszerelési kézikönyv a következő témákat fogja át:
■
Felépítés és működés: a kombipároló kezelése szempontjából lényeges elemeket írja le
■
Biztonság: leírja a kombipároló kezelése során lehetséges összes veszélyt és az alkalmas ellenin‐
tézkedéseket
■
Ételkészítés: leírja a szabályokat, a munkameneteket, a kezelési lépéseket és a készülék kezelé‐
sét az ételkészítés közben
■
Tisztítás: felsorolja és leírja a tisztítási eljárásokat, tisztítószereket, munkameneteket, kezelési lép‐
éseket és a készülék kezelését a tisztítás közben
■
Karbantartás: tartalmaz garanciaelőírásokat, karbantartási tervet, információkat a zavarokkal, hi‐
bákkal és vészüzemmel kapcsolatban, valamint munkameneteket, kezelési lépéseket és a készü‐
lék kezelését a karbantartásnál
A kezelési útmutató és az onscreen-súgó
A kezelési útmutató és az onscreen-súgó betanított személyzet és képzett szakszemélyzet számára
készült, lásd: 'A személyzettel szemben támasztott követelmények' a kezelési kézikönyvben. Az easy‐
Touch esetében a kezelési útmutató az onscreen-súgó kivonata.

Kezelési útmutató
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A kezelési útmutató és az onscreen-súgó a következő témákat fogják át:
A kezelőfelület felépítése: ismerteti a kombipároló kezelőfelületét
■
A szoftver kezelése: útmutatókat tartalmaz a főzőprofilok beviteléhez és indításához, tisztítóprofilok
behívásához, főzési és tisztítási folyamatok indításához; leírja a Settings beállításait és az adatok
importját és exportját
■
Kiválasztott főzőprofilok: listázza a kipróbált főzőprofilokat

■

Kezelési útmutató
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1.2 Feltétlenül elolvasandó biztonsági információ
Biztonsági információ az ügyféldokumentációban
A kombipárolóre vonatkozó biztonsági információkat csak a felszerelési kézikönyv és a kezelési kézi‐
könyv tartalmazza.
A felszerelési kézikönyvben megtalálhatók a biztonsági információk az ott leírt tevékenységekhez a
szállítás, felállítás, felszerelés, üzembe vétel és üzemen kívül helyezés során.
A kezelési kézikönyvben megtalálhatók a biztonsági információk az ott leírt tevékenységekhez a fő‐
zés, tisztítás és karbantartási munkák során.
A kezelési útmutatót a biztonsági információkat tekintve mindig a kezelési kézikönyvvel vagy a felszer‐
elési kézikönyvvel összefüggésben kell látni. A tiszta szoftverkezelésen túmenő tevékenységeknél a
kezelési kézikönyvben és a felszerelési kézikönyvben megadott biztonsági információkat kell figye‐
lembe venni.
A vevői dokumentáció feltétlenül elolvasandó részei.
A jelen kezelési útmutató tartalma kizárólag a kezelőfelület kezelésének leírására korlátozódik. Az út‐
mutatók mindig egy folyamat indításával végződnek, amely során figyelmeztető utalásokra kell ügyel‐
ni, pl. a főzés vagy a tisztítás közben. Az ilyen folyamat végrehajtására vonatkozó útmutatót a felszer‐
elési kézikönyv vagy a kezelési kézikönyv tartalmazza.
A biztonság garantálása érdekében a kombipárolóval dolgozó valamennyi személynek mindenfajta
munkavégzés megkezdése előtt át kell olvasnia a vevői dokumentáció következő részeit és meg kell
értenie azok tartalmát:
■
az elvégzendő tevékenységtől függően 'Az Ön biztonsága érdekében' fejezetet a felszerelési kézi‐
könyvben vagy a kezelési kézikönyvben
■
az elvégzendő tevékenységet leíró szakaszokat a felszerelési kézikönyvben vagy a kezelési kézi‐
könyvben
Ha nem veszi figyelembe a felszerelési kézikönyvben és a kezelési kézikönyvben szereplő biztonsági
információkat, akkor akár halálos sérülést és anyagi kárt is kockáztat.
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1.3 Néhány szó a jelen kezelési útmutatóról
Cél
Ezen kezelési útmutató feladata, hogy a kombipárolóval kapcsolatba kerülő összes személynek átte‐
kintést adjon az easyTouchról és annak kezeléséről, lehetővé téve az alapfeladatok megoldását a
szoftver útján.
Az easyTouch kezelésének teljes útmutatóját az onscreen-súgó tartalmazza.
Célcsoportok
A célcsoport neve
Szakács

Kezelő

Tevékenységek
Lényegében szervezési tevékenységeket végez, mint pl.:
■ Főzőprofiladatok bevitele
■ Meglévő főzőprofilok szerkesztése a Szakácskönyvben
■ Új főzőprofilok fejlesztése
■ Készülékbeállítások végrehajtása
Ezen kívül adott esetben elvégzi az összes kezelői tevékenységet is.
Végzi a konkrét kezelést, pl.
■ Főzőprofil kiválasztása
■ Főzőprofil indítása
■ Tisztítóprofil kiválasztása

A kezelési útmutató felépítése
Fejezet/szakasz

Cél

Általános

Elmagyarázza, hogyan kell használni ezt a kezelési útmuta‐ Szakács
tót
Kezelő
■ A kezelőfelület leírását tartalmazza áttekintésben
Szakács
■ Ismerteti a szoftver kezelését
Kezelő

Az easyTouch áttekin‐
tése

Célcsoport

Az onscreen-súgó keze‐ Ismerteti az onscreen-súgó kezelését
lése
Főzőprofilok bevitele Főzés oldal

■
■

Leírja a kezelőfelület legfontosabb oldalait a főzőprofilok
beviteléhez
Tartalmazza az útmutatókat a főzőprofilok beviteléhez

Szakács
Kezelő
Szakács
Kezelő

Speciális főzési eljárá‐
Tartalmazza az útmutatókat a főzőprofilok beviteléhez spe‐
sok bevitele - Főzés old‐ ciális főzési eljárásokhoz
al
■ Leírja a kezelőfelület legfontosabb oldalait a főzőprofilok
Főzőprofilok bevitele Regenerálás oldal
beviteléhez
■ Tartalmazza az útmutatókat a főzőprofilok beviteléhez

Szakács
Kezelő

Főzés az easyTouchcsal

Szakács
Kezelő

■
■

A szoftver főzési folyamatainak leírását tartalmazza
A kezelőfelület kezelésének útmutatóit tartalmazza a fő‐
zés során

Munkavégzés a szakác‐ Tartalmazza az útmutatókat a szakácskönyv kezeléséhez
skönyvvel

Szakács
Kezelő

Szakács
Kezelő
Munkavégzés a
Leírást tartalmaz a Press&Go és Press&Go+-hoz
Szakács
Press&Go / Press&Go+ Tartalmazza az útmutatókat a Press&Go kombipároló keze‐ Kezelő
léséhez
Tisztítás easyTouch-csal ■ A szoftver tisztítási folyamatainak leírását tartalmazza
Kezelő
■ A kezelőfelület kezelésének útmutatóit tartalmazza a tisz‐
títás során

Kezelési útmutató
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Fejezet/szakasz

Cél

Célcsoport

Beállítások elvégzése az Tartalmazza a beállítások beállításainak útmutatóit
easyTouch-ban

Szakács

Kezelés hiba esetén

Szakács
Kezelő

Elmagyarázza a kezelést hiba esetén

Tizedes számok írásmódja
A nemzetközi egységesség érdekében mindig tizedespontot alkalmazunk.

Kezelési útmutató
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2 easyTouch áttekintése
A fejezet célja
Az easyTouch a kombipároló kezelési koncepciója.
Ez a kezelési útmutató áttekintésben mutatja be az easyTouch kezelőfelület legfontosabb oldalait.
Elmagyarázzuk a legfontosabb beviteli oldalakat és az azokon rendelkezésre álló kezelőgombokat és
azok funkcióit.
Az easyTouch kezelőfelület kezelését a legfontosabb funkciók bevitele és az összefüggések egyszerű
útmutatói alapján ismertetjük.
Az easyTouch kezelőfelület teljes leírását az onscreen-súgóban találja meg.

2.1 Az easyTouch főoldala
Bevezetés
A kombipárolónak az easyTouch kezelőpanelen való bekapcsolása után a készülék öndiagnózist hajt
végre.
A főoldal
Ha a szoftver üzemkész, megjenik az easyTouch kezelőfelület főoldala:
Aktuális oldal kijelzése
Pontos idő
Főzés
A 'Főzés' oldal behívása
Főzőprofilok kézi bevitele
Press&Go
A 'Press&Go' oldal behívása
Automatikus főzés gyorsválasztás útján
Press&Go+ (átkapcsolható)
A 'Press&Go+' oldal behívása
Kedvencek a szakácskönyvben
Szakácskönyv
A 'Szakácskönyv' oldal behívása
Főzőprofilok kezelése
Regenerálás
A 'Regenerálás' oldal behívása
Főzőprofilok kézi bevitele
Beállítások
A 'Beállítások' oldal behívása
Hozzáférés készülékbeállításokhoz
Segítség
Hozzáférés az onscreen-súgóhoz
Tisztítás
A 'Tisztítás' oldal behívása
Tisztítóprofilok kiválasztása a főzőtértisz‐
tításhoz

Kezelési útmutató
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2.2 Az easyTouch funkcióinak áttekintése
Üzemmódok és főzési eljárások
Az easyTouch módban a 'Főzés' oldalon át a következő üzemmódokkal dolgozhat:
Gőz
■
Kombinált gőz
■
Forró levegő
■
Smoker (csak a ConvoSmoke opcióval rendelkező készülékeknél elérhető)
A főzésfunkciókkal (ACS+ kiegészítő funkciók) és a kiegészítő funkciókkal) különböző főzési eljáráso‐
kat hajthat végre:
■
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten (LT-főzés)
■
Delta-T párolás
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
■

Press&Go / Press&Go+
A 'Press&Go' segítségével előre meghatározott főzőprofilokkal a gyorsgombokon át automatikusan le‐
het főzni. A főzés így nagyon egyszerű, a minőség egyenletes marad. Ez az optimális folyamatbizton‐
ságot szolgálja.
A 'Press&Go+' alatt a szakácskönyvből kiválasztott kedvencek gyorsválasztása lehetséges.
A 'Press&Go' és 'Press&Go+' között átkapcsolás lehetséges.
A szakácskönyv
Az easyTouch útján gyorsan elkészítheti saját főzőprofiljait és a 'Szakácskönyv' oldalon át akár 399
főzőprofilt kezelhet.
Ezen kívül a 'Szakácskönyv' már előre definiált főzőprofilokat tartalmaz.
Szakácskönyvek az USB-csatlakozáson át importálhatók és exportálhatók.
Regeneráló funkciók
Az easyTouch útján a 'Regenerálás' oldalon át a következő regeneráló funkciókkal dolgozhat:
Regenerálás à la carte
■
Bankettregenerálás
■
Tányérregenerálás

■

Settings
A 'Settings' oldalon elvégezhetők a kombipároló készülékbeállításai.
Tisztítás
Az easyTouch útján a 'Tisztítás' oldalon keresztül különböző tisztítóprofilok állnak rendelkezésére a fő‐
zőtér tisztításához:
■
Öblítés vízzel tisztítóprofil
■
Öblítés ConvoCare öblítőszerrel tisztítóprofil
■
ConvoClean+ teljesen automatikus tisztítás: Beállítható tisztítóprofilok különböző szennyezettségi
fokokhoz és tisztítási időkhöz, gőzfertőtlenítéssel és szárítással együtt választható
■
Félautomatikus tisztítás tisztítóprofil
Az onscreen-súgó
Az onscreen-súgóban megtalálja az easyTouch kezelőfelület teljes leírását. Az onscreen-súgót a kez‐
dőoldalról és az összes további oldalról indíthatja.

Kezelési útmutató
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2.3 Az easyTouch kezelése
Navigáció az easyTouch-on át
A kombipárolója összes funkciója elérhető az easyTouchkezelőfelület különböző oldalain át. Ezeken
az oldalakon az összes rendelkezésre álló funkciók gombként jelenik meg.
A 'Főoldalon' keresztül a kívánt gomb kiválasztásával hozzáférést kap az easyTouch kezelőfelület
összes további oldalához, pl. a 'Főzés' oldalhoz:

Az easyTouch beviteli oldalai
A megfelelő beviteli oldal gombjain át lehet a kívánt funkciókat kiválasztani:
Az easyTouch fejlécsora:
Az aktuális oldal, az aktuális pontos idő, adott
esetben a főzőprofilnév kijelzése
Fő terület gombokkal adatok beviteléhez:
■ gomb sötétszürke = funkció elérhető, ill. kivá‐
lasztva
■ gomb világosszürke = funkció nem érhető el,
ill. nincs kiválasztva

1
2

Az easyTouch láblécsora:
Gombok a további oldalakhoz és a navigáció‐
hoz az easyTouch útján

3

Kezelési útmutató
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3 Az onscreen-súgó kezelése
A fejezet célja
A kombipároló kezelése az easyTouch kezelőfelülettel teljes mértékben az onscreen-súgóban van
leírva, ami a kezelőfelületen jeleníthető meg.
Ez a fejezet leírja, hogyan jeleníti meg Ön az onscreen-súgót és hogyan navigálhat abban.

3.1 Az onscreen-súgó kezdőoldala
A kezdőoldal funkciói
Az onscreen-súgó kezdőoldala a navigáció központi kiindulási pontja az onscreen-súgóban.
Az onscreen-súgó tartalomjegyzéke:
Navigálás a témákhoz a gombokon keresztül
Navigációsor az onscreen-súgó mindegyik old‐
alának fejléceként
Gomb az onscreen-súgó kezelésének rövid
leírásához

1
2
3

Kezelési útmutató
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3.2 Hozzáférés az onscreen-súgóhoz
A kezdőoldalhoz
Közvetlenül az onscreen-súgó kezdőoldalához juthat az easyTouch kezelőfelület főoldaláról a lábléc‐
ben lévő kérdőjel kiválasztásával:

Az aktuális oldal leírása
Az easyTouch kezelőfelület aktuálisan felhívott oldalának leírásához juthat közvetlenül az oldalról a
láblécben lévő kérdőjel kiválasztásával:

Kezelési útmutató
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3.3 A navigációs lehetőségek az onscreen-súgó oldalán
A navigációsor
1

Az onscreen-súgó kezdőoldalához

2

A kezelői filmen áttekintéséhez

3

Előzmény vissza:
Az oldalhoz, amelyet Ön aktuális oldala előtt
látott
Oldal vissza:
Egy oldal vissza az onscreen-súgóban
Oldal előre:
Egy oldal előre az onscreen-súgóban
Előzmény előre:
Ismét az oldalhoz, ahonnan Ön az 'Előzmény
vissza' gombbal érkezett

4
5
6

Navigáció az oldal elejére
7

Felfelé az aktuális oldal kezdetére

8

Navigálás a témákhoz a gombokon keresztül

9
10

’Az easyTouch kezelőfelület felépítése’ al-tar‐
talomjegyzékhez
A következő oldal leírásához

11

Továbbvezető információkhoz a témához

12

Az útmutatóhoz ezen témához

Al-tartalomjegyzékek

Gombok a szöveges területen

Kezelési útmutató
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Navigáció a folyamatoldalak leírásaiban
A következő folyamatoldal leírásához

13
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4 Főzőprofilok bevitele - Főzés oldal
A fejezet célja
Ebben a fejezetben áttekintést adunk kombipárolója üzemmódjairól, az elérhető főzésfunkciókról
(ACS+ kiegészítő funkciók) és a kiegészítő funkciókról, továbbá bemutatjuk a speciális főzési eljáráso‐
kat és leírjuk azok működésmódját.
Bemutatjuk Önnek a 'Főzés' oldalt és a 'Kiegészítő funkciók' oldalt, ismertetjük az azon elérhető gom‐
bokat és azok funkcióit, valamint megmutatjuk a főzőprofilok bevitelét a 'Főzés' oldalon „lépésről lép‐
ésre” megmutatva.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

4.1 Munkavégzés a Főzés oldallal
Az üzemmódok
A 'Főzés' oldalon át főzőprofiljait a következő üzemmódokon át viheti be:
■
Gőz
■
Kombinált gőz
■
Forró levegő
■
Smoker (csak a ConvoSmoke opcióval rendelkező készülékeknél elérhető)
Az egyszerű főzési paraméterek, mint pl. a főzési hőmérséklet és a főzési idő kiválasztása után eze‐
ket a főzőprofilokat a 'Szakácskönyvben' és a 'Press&Go' alatt behívhatóan tárolhatja.
Lehetséges főzési eljárások
Az üzemmódok a következő főzési eljárásokhoz alkalmasak:
Gőz
■
■
■
■
■

Főzés
Gőzölés
Blansírozás
Párolás
Konzerválás

Kombinált gőz
■
■
■

Forró levegő

Sütéskor
Pékáru sütése
Párolás

■
■
■
■
■

Sütéskor
Pékáru sütése
Csőben sütés
Roston sütéskor
Pörkölés

Smoker
■

Füstölés

Hőmérséklet-tartomány
Az üzemmódokkal a következő hőmérséklettartományokban főz:
Gőz

Kombinált gőz

Forró levegő

Smoker

30 °C ... 130 °C

30 °C ... 250 °C

30 °C ... 250 °C

-

A maghőmérsékletmérésnél a 20 °C ... 99 °C hőmérséklet-tartományban dolgozik.
Rendelkezésre álló főzésfunkciók
Az üzemmódtól függően meghatározott főzésfunkciókat (ACS+ kiegészítő funkciók) választhat ki:
Gőz
■

Ventilátorsebesség

Kombinált gőz
■
■

Forró levegő

Ventilátorsebesség
HumidityPro

■
■

Ventilátorsebesség
Crisp&Tasty

Smoker
-

Rendelkezésre álló kiegészítő funkciók
Az üzemmódtól függően a 'Kiegészítő funkciók' oldalon át alkalmas kiegészítő funkciókat választhat ki
főzőprofilja számára:

Kezelési útmutató
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Gőz
■
■
■
■

Programvédelem
Csökkentett teljesít‐
mény
Startidő-előválasztás
Jelzőlépés

Kombinált gőz
■
■
■
■
■

Forró levegő

Programvédelem
Csökkentett teljesít‐
mény
Startidő-előválasztás
Jelzőlépés
Zsírleválasztás

■
■
■
■
■
■

Kezelési útmutató
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Programvédelem
Csökkentett teljesít‐
mény
Startidő-előválasztás
BakePro
Jelzőlépés
Zsírleválasztás

Smoker
■
■
■

Programvédelem
Startidő-előválasztás
Jelzőlépés

4 Főzőprofilok bevitele - Főzés oldal

4.2 A Főzés oldal
Főzés oldal kijelzése
Pontos idő

Gőz üzemmód, kiválasztva
Kombinált gőz üzemmód
Forró levegő üzemmód

A főzési hőmérséklet bevitele
A bevitt főzési hőmérséklet kijelzése
Hőmérsékletérték választása: aktuális főzőtérhőmérséklet
Ételkészítési idő bevitele
Maghőmérséklet bevitele
Főzési idő vagy maghőmérséklet kijelzése

AUTO

Ventilátorsebesség 5 fokozatban
Szabályozza az áramlási sebességet a főző‐
térben
HumidityPro, 5 fokozatban vagy automatikus
szabályozás
Szabályozza a páratartalmat a főzőtérben
Crisp&Tasty, 5 fokozatban vagy automatikus
szabályozás
Páramentesíti a főzőteret.
Automatikus szabályozás
'HumidityPro' számára
Kiegészítő funkciók kiválasztása
Egy kiválasztott főzési eljárás kijelzése
A kiválasztott kiegészítő funkciók kijelzése

Kezelési útmutató
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Manuális gőzbefúvás
Párát visz a főzőtérbe a főzési folyamat köz‐
ben. Csak a főzési folyamat közben választha‐
tó ki.
Indítás
Indítja a főzési folyamatot
Indítás előfűtéssel
Felmelegíti a főzőteret zárt készülékajtónál
Indítás Cool down-nal
Lehűti a főzőteret nyitott készülékajtónál és fu‐
tó ventilátorkeréknél
Leállítás
Leállítja a főzési folyamatot
TrayTimer
Időzítő, amely az egyes tálcaszintekre beállí‐
tható, hogy a szabad tálcaszintek egy főzési
folyamat közben használhatók legyenek.
Főzési lépés törlése
Főzési lépés vissza
Főzési lépések nézet
Főzési lépés hozzáadása/előre
Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben

Főoldal
Vissza
Settings
Segítség
Szakácskönyv

Kezelési útmutató
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4.3 A Kiegészítő funkciók oldal
Főzés oldal kijelzése
Pontos idő

Ételkészítés alacsony hőmérsékleten (LT-fő‐
zés)
Főzési eljárás, amelynél az ételek párolása
alacsony hőmérsékleten történik, 3 főzési foko‐
zatban
Delta-T párolás
Főzési eljárás, amelynél a főzőtér hőmérsé‐
klete a maghőmérséklet függvényében nö‐
vekszik, 3 főzési fokozatban
ecoCooking, kiválasztva
Ételkészítési eljárás, amelynél szinkronizálják
a fűtőteljesítményt a készre főzési fázisban az
energiaszükséglet csökkentése érdekében
Cook&Hold
Főzési eljárás egy főzőfázisból és egy olyan
fázisból, amelyben biztosított egy meghatáro‐
zott hőmérséklet fenntartása; 3 főzési fokozat‐
ban
Csökkentett teljesítmény
Funkció, ami csökkenti a fűtőteljesítményt a
terheléscsúcsok elkerülésére a főzési folyamat
során
Programvédelem, kiválasztva
Funkció, ami megakadályozza a főzési folya‐
matok megszakítását a bekötött energiaopti‐
malizáló berendezéssel
Startidő-előválasztás
Funkció, ami a főzési folyamat kezdetét későb‐
bi időpontra rögzíti
BakePro
Sütőfunkció gőzlecsapással és automatikusan
szabályozott ventilátor állásidővel 5 fokozatban
Jelzőlépés
Funkció, ami az üzeneteket mutatja a főzési
folyamat közben
Zsírleválasztás
Funkció, ami zsírleválasztást végez a főzési
folyamat közben
Bevitel nyugtázása

Vissza
Segítség

Kezelési útmutató
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4.4 Főzőprofil megadása főzési idővel
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Főzés' gombot.

2.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Forró levegő'.

3.

Válassza ki az 'Főzési hőmérséklet' gombot.

4.

Adja meg a 'Hőmérséklet' oldalon a kívánt főzési
hőmérsékletet.

5.

Válassza ki az 'Főzési idő' gombot.

6.

Adja meg az 'Idő' oldalon a kívánt főzési időt.

7.

Válassza ki a 'Ventilátorsebesség' kívánt fokozatát.

8.

Válassza ki üzemmódtól függően a 'Crisp&Tasty'
vagy 'HumidityPro' kívánt fokozatát.

9.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' gombot.

10.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a kívánt
kiegészítő funkciókat, pl. 'Programvédelem'.

11.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon a 'Főzési lépés hoz‐
záadása', gombot, ha egy további főzési lépést
szeretne bevinni.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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4.5 Főzőprofil bevitele maghőmérséklettel
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Főzés' gombot.

2.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Forró levegő'.

3.

Válassza ki az 'Főzési hőmérséklet' gombot.

4.

Adja meg a 'Hőmérséklet' oldalon a kívánt főzési
hőmérsékletet.

5.

Válassza ki a 'Maghőmérséklet' gombot.

6.

Adja meg a 'Hőmérséklet' oldalon a kívánt maghő‐
mérsékletet.

7.

Válassza ki a 'Ventilátorsebesség' kívánt fokozatát.

8.

Válassza ki üzemmódtól függően a 'Crisp&Tasty'
vagy 'HumidityPro' kívánt fokozatát.

9.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' gombot.

10.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a kívánt
kiegészítő funkciókat, pl. 'Programvédelem'.

11.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon a 'Főzési lépés hoz‐
záadása', gombot, ha egy további főzési lépést
szeretne bevinni.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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4.6 Főzőprofil bevitele startidő-előválasztással
Alkalmazási terület
A 'Startidő-előválasztás' kiegészítő funkció a főzési folyamat kezdetét későbbi időpontra rögzíti.
A start időpontjának bevitelénél a készülék önállóan kiszámítja a főzés végét a főzőprofil tartamától
függően. A vége időpontjának bevitelénél a készülék önállóan kiszámítja a főzés kezdetét.
A 'Startidő-előválasztás' a startidő ill. a vége időpontja bevitele után első 'Főzési lépésként' hozzáadó‐
dik egy főzőprofilhoz.
A visszaszámlálásnak a 'Startidő-előválasztás' oldalon való elindítása után a főzési folyamat csak a
meghatározott időpontban indul.
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Gőz'.

2.

Adja meg a 'Főzés' oldalon az összes főzési adatot
a főzőprofil számára, pl. 'Főzési hőmérséklet'.

3.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a 'Starti‐
dő-előválasztás' kiegészítő funkciót.

4.

Erősítse meg a választást.

5.

Válassza ki a 'Startidő-előválasztás' oldalon a főző‐
profil start vagy vége időpontját.

6.

Adja meg az 'Idő' oldalon a kívánt start vagy vége
időpontját.

7.

Válassza ki a 'Startidő-előválasztás' oldalon a
'Start' gombot és figyeljen a szoftver kérésére.

Eredmény: A visszaszámlálás elindul. A főzési fo‐
lyamat a visszaszámlálás lejárta után azonnal
megkezdődik.
További lépések:
■ A főzési folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzés a főzőprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a főzésnél' kezelési kézikö‐
nyvben
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4.7 Főzőprofil bevitele BakePro-val
Alkalmazási terület
A 'BakePro' kiegészítő funkció egy speciális sütőfunkció gőzbefúvással.
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon a 'Forró levegő'
üzemmódot.

2.

Adja meg a 'Főzés' oldalon a kívánt főzési adatot a
főzőprofil számára, pl. 'Főzési hőmérséklet'.

3.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a 'Bake‐
Pro' kiegészítő funkciót.

4

Válassza ki az öt főzőfokozat egyikét, pl. '3'.

5.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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4.8 Főzőprofil bevitel jelzőlépéssel
Alkalmazási terület
A 'Jelzőlépés' kiegészítő funkció olyan funkció, ami a kezelőt egy főzési folyamat közben kéri egy spe‐
ciális cselekvés végrehajtására.
Jelzés bevitelénél a szöveges tartalmat kell bevinni és az üzenet kijelzési időtartamát kiválasztani.
A 'Jelzőlépés' mint „Főzési lépés" hozzáadódik egy főzőprofilhoz.
A 'Jelzőlépés’ oldalon való indulás után kezdődik a főzési folyamat és a ’Jelzőlépés' főzési lépés a me‐
ghatározott időpontban következik be.
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Gőz'.

2.

Adja meg a 'Főzés' oldalon az összes főzési adatot
a főzőprofil számára, pl. 'Főzési hőmérséklet'.

3.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a 'Jelző‐
lépés' kiegészítő funkciót.

4.

Erősítse meg a választást.

5.

Válassza ki a 'Jelzőlépés' az üres beviteli mezőt.

6.

Adja meg a 'Jelzés bevitele' oldalon a kívánt jel‐
zésszöveget.

7.

Válassza ki a 'Jelzőlépés' oldalon az üzenet kijelzé‐
si időtartamát.

8.

Adja meg az 'Idő' oldalon a kívánt kijelzési időtarta‐
mot.

9.

Válassza ki a 'Jelzőlépés' oldalon a 'Start' gombot
és figyeljen a szoftver kérésére.

Eredmény: A főzési folyamat elkezdődik. Az üzenet
a meghatározott időpontban megjelenik.
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További lépések:
■ A főzési folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzés a főzőprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a főzésnél' kezelési kézikö‐
nyvben
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4.9 Főzőprofil bevitele zsírleválasztással
Alkalmazási terület
A 'Zsírleválasztás' kiegészítő funkció a főzési folyamat közben automatikus zsírleválasztást végez.
A 'Zsírleválasztás' kiegészítő funkció csak a ConvoGrill opcióval szerelt készülékeknél elérhető. Ehhez
a készüléknek speciális előkészítés szükséges.
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Forró levegő'.

2.

Adja meg a 'Főzés' oldalon a kívánt főzési adatot a
főzőprofil számára, pl. 'Főzési hőmérséklet'.

3.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a 'Zsírle‐
választás' kiegészítő funkciót.

4.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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4.10 A Főzés - Smoker oldal
Főzés oldal kijelzése
Pontos idő

Gőz üzemmód
Kombinált gőz üzemmód
Forró levegő üzemmód
Smoker üzemmód, kiválasztva
Élelmiszerek füstölése, opcionális
Füstölési idő bevitele
Füstölési idő kijelzése

Kiegészítő funkciók kiválasztása
A kiválasztott kiegészítő funkciók kijelzése

Indítás
Indítja a főzési folyamatot
TrayTimer
Időzítő, amely az egyes tálcaszintekre beállí‐
tható, hogy a szabad tálcaszintek egy főzési
folyamat közben használhatók legyenek.
Főzési lépés törlése
Főzési lépés vissza
Főzési lépések nézet
Főzési lépés hozzáadása/előre
Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben

Főoldal
Vissza
Settings
Segítség
Szakácskönyv

Kezelési útmutató
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4.11 Főzőprofil megadása smokerrel
Alkalmazási terület
A 'Smoker' üzemmód élelmiszerek füstölésére alkalmas.
A 'Smoker' üzemmód csak a ConvoSmoke opció szerinti készülékeknél áll rendelkezésre. Ehhez a
készüléknek speciális előkészítés szükséges.
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Főzés' gombot.

2.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon a 'Smoker' üzemmó‐
dot.

3

Válassza ki az 'Főzési idő' gombot.

4.

Adja meg az 'Idő' oldalon a kívánt füstölési időt.

5.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' gombot.

6.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a kívánt
kiegészítő funkciókat, pl. 'Programvédelem'.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31

Kezelési útmutató
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4.12 A bevitt főzőprofil mentése a szakácskönyvben
Előfeltételek
■
■

Ön a 'Főzés' vagy 'Regenerálás' oldalon van.
Ön bevitt egy főzőprofilt.

A bevitt főzőprofil tárolása a szakácskönyvben
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon ill. 'Regenerálás' olda‐
lon a 'Tárolás főzőprofilként' gombot.

2.

Adja meg a 'Billentyűzet' oldalon a főzőprofil nevét.

3.

Erősítse meg az adatbevitelt.

4.

Válassza ki a 'Képjel választása' oldalon a képjelet.

5.

Ha nincs alkalmas képjel, válassza az 'USB' gom‐
bot, hogy a képjelet az easyTouch kezelőpanel
USB-csatlakoztásán át importálja.

6.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A főzőprofil most a 'Szakácskönyvben'
van tárolva.
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4.13 Kiválasztott főzőprofilok
Különböző főzőprofilok
Termék

ACS+

Mélyhűtött bagett

170 °C 15 min

Baked Potatoe

180 °C

Crème Caramel / Royal
Halrudacskák
Erjesztés, péksütemények

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

35 °C

3 min

-

Csirkemell, sült

235 °C

-

72 °C

-

Sárgarépa, friss

100 °C

8 min

-

-

Panírozott sertésszelet

200 °C

9 min

-

1

3

ConvoSmoke főzőprofilok
Termék

Lépés

Smoker

Salmon Steak

1
2

igen
-

-

15 min
120 °C
-

50 °C

-

Herb Salt

1
2

igen
-

-

75 min
60 °C 20 min

-

-

1
2

igen
-

-

75 min
180 °C
3 min

-

-

3

-

170 °C 20 min

-

Chicken legs
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5 Speciális főzési eljárások bevitele - Főzés oldal
A fejezet célja
Ebben a fejezetben áttekintést adunk a speciális főzési eljárásokról és leírjuk azok működésmódját.
Ismertetjük a főzőprofilok bevitelét a 'Főzés' oldalon „lépésről lépésre” megmutatva.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

5.1 Speciális főzési eljárásokkal végzett munka
Speciális főzési eljárásokkal végzett munka
Termékei speciális követelményeinek megfelelően főzőprofilokat készíthet a következő főzési eljárá‐
sokhoz.
■
Ételkészítés alacsony hőmérsékleten (LT-főzés)
■
Delta-T párolás
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Az ecoCooking esetében az energiaigény azonos főzési időtartam mellett csökken.
Más főzési eljárásoknál az üzemmód és a kívánt főzési fokozat függvényében már előre meghatáro‐
zott főzőprofilok használhatók meghatározott főzési adatokkal és több főzési lépéssel. Az előre me‐
ghatározott főzőprofilok még adaptálhatók, mielőtt a főzőprofilt a 'Szakácskönyvben' és a 'Press&Go'
alatt behívhatóan eltárolja.
Rendelkezésre álló főzési eljárások
Az üzemmódtól függően a 'Kiegészítő funkciók' oldalon át választhatja ki ezeket a speciális főzési el‐
járásokat:
Ételkészítés alacsony
hőmérsékleten
■
■
■

Gőz
Kombinált gőz
Forró levegő

Kezelési útmutató

Delta-T párolás
■
■
■

ecoCooking

Gőz
Kombinált gőz
Forró levegő

■
■

Kombinált gőz
Forró levegő

Cook&Hold
■
■
■
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5.2 Főzőprofil bevitele az Ételkészítés alacsony hőmérsékleten főzési
eljáráshoz
Alkalmazási terület
Az Ételkészítés alacsony hőmérsékleten olyan főzési eljárás, amelynél az élelmiszerek főzése alacso‐
ny hőmérsékleten történik. Az ételkészítési idő ezáltal meghosszabbodik. A munkát minden esetben a
maghőmérséklet-érzékelővel kell végezni.
Az ételkészítés alacsony hőmérsékleten különösen hús, szárnyas vagy hal esetén alkalmazható. A fő‐
zött termék ekkor különösen kímélő módon készül. Kevesebb lét veszít, ezért lényegesen szaftosabb
és lágyabb lesz.
Az előre beállított főzési adatokat és főzési lépéseket főzőprofilja számára egyénileg módosíthatja.
Előre beállított főzési adatok Gőz
Főzési foko‐
zat

Főzési
lépés

Üzemmód

Ételkészíté‐ Ételkészíté‐ Maghőmér‐ ACS+
si hőmér‐
si idő (min.) séklet °Cséklet °Cban
ban

Well Done

1
2

Gőz
Gőz

100
80

10
-

72

3

Gőz

80

-:-

-

1
2

Gőz
Gőz

100
60

10
-

54

3

Gőz

52

-:-

-

1
2

Gőz
Gőz

100
55

10
-

48

3

Gőz

46

-:-

-

Medium

Rare

1
1
1
1
1
1

Előre beállított főzési adatok Kombinált gőz
Főzési foko‐
zat

Főzési
lépés

Üzemmód

Ételkészíté‐ Ételkészíté‐ Maghőmér‐ ACS+
si hőmér‐
si idő (min.) séklet °Cséklet °Cban
ban

Well Done

1
2

Forró levegő
Forró levegő

130
75

10
20

-

3

Kombinált gőz

75

-

72

1

4

Kombinált gőz

70

-:-

-

1

1
2

Forró levegő
Forró levegő

130
60

10
20

-

3

Kombinált gőz

60

-

54

4

Kombinált gőz

50

-:-

-

1
2

Forró levegő
Forró levegő

130
55

10
20

-

3

Kombinált gőz

55

-

48

1

4

Kombinált gőz

46

-:-

-

1

Medium

Rare

Kezelési útmutató

34

5

5
1
1
5

5 Speciális főzési eljárások bevitele - Főzés oldal
Előre beállított főzési adatok Forró levegő
Főzési foko‐
zat

Főzési
lépés

Üzemmód

Ételkészíté‐ Ételkészíté‐ Maghőmér‐ ACS+
si hőmér‐
si idő (min.) séklet °Cséklet °Cban
ban

Well Done

1
2

Forró levegő
Forró levegő

130
78

10
20

-

3

Forró levegő

78

-

72

1

4

Forró levegő

72

-:-

-

5

5

Forró levegő

72

-

-

1

1
2

Forró levegő
Forró levegő

130
60

10
20

-

3

Forró levegő

60

-

54

4

Forró levegő

50

-:-

-

1
2

Forró levegő
Forró levegő

130
55

10
20

-

3

Forró levegő

55

-

48

1

4

Forró levegő

46

-:-

-

1

Medium

Rare

5

5
1
1
5

Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Kombinált gőz'.

2.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a 'Étel‐
készítés alacsony hőmérsékleten főzés' főzési el‐
járást.

3.

Válassza ki a három főzési fokozat egyikét, pl.
'Well Done'.

4.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A többlépéses főzőprofil az 'Ételkés‐
zítés alacsony hőmérsékleten' számára aktiválódik.
További lépések:
■ Főzési lépés módosítása, az eljárást lásd Oldal 41
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31

Kezelési útmutató
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5.3 Főzőprofil bevitele a Delta-T főzés főzési eljáráshoz
Alkalmazási terület
A Delta-T-főzés olyan főzési eljárás, amelynél a főzőtér hőmérséklete a főzött termék maghőmérsékle‐
tének függvényében növekszik. A munkát minden esetben a maghőmérséklet-érzékelővel kell végez‐
ni.
A Delta-T-főzés különösen alkalmas főtt sonka, egész hal, galantin és tojásból készült levesbetét kí‐
mélő elkészítésére különösen alkalmas.
Az előre beállított maghőmérsékletet és Delta-hőmérsékletet főzőprofilja számára egyénileg módosí‐
thatja.
Előre beállított főzési adatok
Üzemmód

Főzési fokozat

Különbség
°C-ban

Ételkészíté‐ Maghőmér‐ ACS+
si idő (min.) séklet °Cban

Gőz

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

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

Kombinált gőz

Forró levegő

72
54
48
72
54
48
72
54
48

-

Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Forró levegő'.

2.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a 'DeltaT párolás' főzési eljárást.

3.

Válassza ki a három főzési fokozat egyikét, pl. 'Me‐
dium'.

4.

Erősítse meg a választást.

5.

Módosítsa adott esetben az előre beállított főzési
adatokat, pl. 'Maghőmérséklet'.

Eredmény: A főzőprofil aktiválódott.
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További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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5.4 Főzőprofil bevitele a ecoCooking főzési eljáráshoz
Alkalmazási terület
Az ecoCooking olyan főzési eljárás, amelynél az intelligens impulzus technikának köszönhetően azo‐
nos ételkészítési idő mellett az energiaigény 25%-kal kisebb.
Az ecoCooking elő- és készre sütési fázisból álló főzési eljárás . Az előfőző fázisban az étel szabvá‐
nyos eljárással készül, felgyorsítva a hőátadását a termékre. A készre főző fázisban a főzőtér és a ter‐
mék meglévő hőjét messzemenőkig hasznosítjuk konkrét hőmérsékletre való készre sütéséhez.
Ez a főzési eljárás ideális a hosszú főzési idejű élelmiszerekhez, így a sülthöz, a hátszínsülthöz és a
nagyobb sültekhez.

Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Forró levegő'.

2.

Adja meg a kívánt főzési adatot a főzőprofil előfőző
fázisához, pl. 'Főzési hőmérséklet'.

3.

Adja meg a kívánt 'Ételkészítési idő' vagy 'Maghő‐
mérséklet' értéket.

4.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon az 'eco‐
Cooking' főzési eljárást.

5.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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5.5 Főzőprofil bevitele a Cook&Hold főzési eljáráshoz
Alkalmazási terület
A Cook&Hold egy 2 fokozatú főzési eljárás. Az eljárás egy főzőfázisból (Cook-fázis) és egy olyan fá‐
zisból áll, amely tart egy meghatározott hőmérsékletet (Hold-fázis). A Cook-fázisban a főzött termék a
gőzölés, kombinált gőz vagy forró levegő üzemmódban készül. A Hold-fázisban a termék az előre
beállított ételkészítési hőmérsékleten rendkívül kímélő módon érik.
Főzőprofil bevitelénél a Cook&Hold főzési eljárást csak a 2. főzési lépéstől választhatja. A Hold-fázish‐
oz ételkészítési idő nem választható.
Előre beállított főzési adatok
Üzemmód

Főzési fokozat

Ételkészíté‐ Ételkészíté‐ Maghőmér‐ ACS+
si hőmér‐
si idő (min.) séklet °Cséklet °Cban
ban

Gőz

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

Kombinált gőz

Forró levegő

Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódok egyi‐
két, pl. 'Kombinált gőz'.

2.

Adja meg a 'Főzés' oldalon a kívánt főzési adatokat
a főzőprofil 1. főzési lépéséhez (Cook-fázis), pl.
'Főzési hőmérséklet'.

3.

Válassza ki a 'Főzési lépés hozzáadása' gombot.

4.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon az üzemmódot a fő‐
zőprofil 2. főzési lépéséhez (Hold-fázis), pl. 'Forró
levegő'.

5.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a
'Cook&Hold' főzési eljárást.

6.

Válassza ki a három főzési fokozat egyikét, pl. 'Me‐
dium'.

Kezelési útmutató
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7.

Erősítse meg a választást.

8.

Módosítsa adott esetben a 'Főzés' oldalon az Étel‐
készítési hőmérsékletet a főzőprofil Hold-fázisa
számára.

Eredmény: A 2 fázisú 'Cook&Hold' főzőprofil bevi‐
tele befejeződött.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31

Kezelési útmutató

40

5 Speciális főzési eljárások bevitele - Főzés oldal

5.6 Főzőprofil főzési lépésének módosítása
Alkalmazási terület
A főzési lépés módosítása a főzőprofilnak a 'Főzés' oldalon való bevitelével és többlépéses főzőprofil
kiválasztásakor a 'Szakácskönyv' útján történhet. Egy főzési folyamat közben csak az a főzési lépés
módosítható, amellyel éppen folyik a főzés.
Főzési lépés módosítása
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon a 'Főzési lépések né‐
zet' gombot.

2.

Válassza ki a 'Főzési lépések nézet' oldalon a kí‐
vánt főzési lépést, pl. '4'.

3.

Miután a főzési lépés a 'Főzés' oldalon megjelent,
módosítsa a kívánt főzési adatokat erre a főzési
lépésre, pl. 'Ételkészítési idő'.

4.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon a 'Főzési lépések né‐
zet' gombot.

5.

Ellenőrizze a változásokat a 'Főzési lépések nézet'
oldalon.

6.

Erősítse meg a változásokat.

Eredmény: A főzési lépés módosult.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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5.7 Főzőprofil főzési lépésének eltolása vagy törlése
Alkalmazási terület
A főzési lépés törlése vagy eltolása a főzőprofilnak a 'Főzés' oldalon való bevitelével és többlépéses
főzőprofil kiválasztásakor a 'Szakácskönyv' útján történhet. Főzési folyamat közben főzési lépések
már nem tolhatók el vagy törölhetők.
Főzési lépés eltolása vagy törlése
1.

Válassza ki a 'Főzés' oldalon a 'Főzési lépések né‐
zet' gombot.

2.

Válassza ki a 'Főzési lépések nézet' oldalon a kí‐
vánt főzési lépés 'Főzési lépés szerkesztése'
gombját a funkció aktiválásához.

3.

Válassza ki a 'Főzési lépés törlése' gombot a főzési
lépésnek a főzőprofilból való törléséhez. Vagy vá‐
lassza: 'Felfelé' ill. 'Lefelé’ a főzési lépések sor‐
rendjének mósosításához.

4.

Válassza ki ismét a 'Főzési lépés szerkesztése'
gombot a funkció inaktiválásához.

5.

Erősítse meg a változásokat.

Eredmény: A főzőprofil módosult.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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6 Főzőprofilok bevitele - Regenerálás oldal
A fejezet célja
Ebben a fejezetben áttekintést adunk kombipárolója regeneráló funkcióiról.
Bemutatjuk Önnek a 'Regenerálás' oldalt, ismertetjük az azon elérhető gombokat és azok funkcióit,
valamint „lépésről lépésre” megmutatjuk a főzőprofilok bevitelét a 'Regenerálás' oldalon.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

6.1 Munkavégzés a Regenerálás oldallal
A regeneráló funkciók
A regenerálás a kombipároló azon regeneráló funkciója, amelynél előfőzött ételek készre főzése és
felszolgálhatóvá tétele történik. A 'Regenerálás' szinte minden jellegű ételhez alkalmas. Az ételek eh‐
hez már tányérokon vagy edényekben vannak előkészítve.
A 'Regenerálás' oldalon új főzőprofilokat vihet be és ennek során a következő regeneráló funkciókkal
dolgozhat:
■
Regenerálás à la carte
■
Bankettregenerálás
■
Tányérregenerálás
Hőmérséklet-tartomány
A regeneráló funkciókkal a következő hőmérséklettartományokban főz:
Regenerálás à la carte

Bankettregenerálás

Tányérregenerálás

120 °C ... 160 °C

120 °C ... 160 °C

120 °C ... 160 °C

A maghőmérsékletmérésnél a 20 °C ... 99 °C hőmérséklet-tartományban dolgozik.
Rendelkezésre álló főzésfunkciók
A regeneráló funkciókkal meghatározott főzésfunkciókat (ACS+ kiegészítő funkciók) választhat ki:
Regenerálás à la carte
■

Ventilátorsebesség

Bankettregenerálás
■

Ventilátorsebesség

Tányérregenerálás
■

Ventilátorsebesség

Rendelkezésre álló kiegészítő funkciók
A regeneráló funkciókkal a 'Kiegészítő funkciók' oldalon át alkalmas kiegészítő funkciókat választhat ki
főzőprofilja számára:
Regenerálás à la Carte
■
■

Programvédelem
Csökkentett teljesítmény
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Tányérregenerálás
■
■

Programvédelem
Csökkentett teljesítmény
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6.2 A Regenerálás oldal
Regenerálás kijelzés
Pontos idő

Regenerálás à la carte regeneráló funkció, ki‐
választva
Regeneráló funkció Bankettregenerálás
Regeneráló funkcióTányérregenerálás

A főzési hőmérséklet bevitele
A bevitt főzési hőmérséklet kijelzése
Hőmérsékletérték választása: aktuális főzőtérhőmérséklet
Ételkészítési idő bevitele, választva
Maghőmérséklet bevitele
Főzési idő vagy maghőmérséklet kijelzése
Ventilátorsebesség 5 fokozatban
Szabályozza az áramlási sebességet a főző‐
térben

Kiegészítő funkciók kiválasztása
A kiválasztott kiegészítő funkciók kijelzése

Indítás
Indítja a főzési folyamatot
Indítás előfűtéssel
Felmelegíti a főzőteret zárt készülékajtónál
Indítás Cool down-nal
Lehűti a főzőteret nyitott készülékajtónál és fu‐
tó ventilátorkeréknél
Leállítás
Leállítja a főzési folyamatot
TrayTimer
Időzítő, amely az egyes tálcaszintekre beállí‐
tható, hogy a szabad tálcaszintek egy főzési
folyamat közben használhatók legyenek.
Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben
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Főoldal
Vissza
Settings
Segítség
Szakácskönyv
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6.3 A Kiegészítő funkciók oldal
Főzés oldal kijelzése
Pontos idő

Csökkentett teljesítmény
Funkció, ami csökkenti a fűtőteljesítményt a
terheléscsúcsok elkerülésére a főzési folyamat
során
Programvédelem, kiválasztva
Funkció, ami megakadályozza a főzési folya‐
matok megszakítását a bekötött energiaopti‐
malizáló berendezéssel

Bevitel nyugtázása

Vissza
Segítség
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6.4 Főzőprofil regenerálással bevitele
Főzőprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Regenerálás' gombot.

2.

Válassza ki a 'Regenerálás' oldalon a regeneráló
funkciók egyikét, pl. 'Regenerálás à la Carte'.

3.

Válassza ki az 'Főzési hőmérséklet' gombot.

4.

Adja meg a 'Hőmérséklet' oldalon a kívánt főzési
hőmérsékletet.

5.

Válassza ki a 'Főzési idő' vagy adott esetben a
'Maghőmérséklet' gombot.

6.

Adja meg az 'Idő' oldalon a kívánt főzési időt vagy
adott esetben a 'Hőmérséklet' oldalon a kívánt ma‐
ghőmérsékletet.

7.

Válassza ki a 'Ventilátorsebesség' kívánt fokozatát.

8.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' gombot.

9.

Válassza ki a 'Kiegészítő funkciók' oldalon a kívánt
kiegészítő funkciókat, pl. 'Programvédelem'.

Eredmény: A főzőprofil be van adva.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzőprofil tárolása a szakácskönyvben, az eljárásról lásd Oldal 31
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7 Főzés az easyTouch-csal
A fejezet célja
Ebben a fejezetben megadjuk az easyTouch főzési folyamatok általános leírását és lépésről lépésre
elmagyarázzuk a főzés fontosabb tevékenységeit.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

7.1 A főzés áttekintése
Főzési folyamatok az easyTouch-ban
A kombipárolóval való főzéshez a termékhez alkalmas főzőprofil szükséges. A főzőprofilt az easy‐
Touch kezelőfelület 'Főzés' oldalán vagy a 'Regenerálás' oldalán adhatja be újként. Ön a 'Szakácskö‐
nyv' oldalon át is kiválaszthat egy főzőprofilt a meglévő főzőprofilokból, majd indíthatja azt.
A főzési folyamat indítása előtt alaposan tanulmányozza át a kezelési kézikönyvben felsorolt szabá‐
lyokat és figyelmeztetéseket a készülék biztonságos kezelésével kapcsolatban, és kövesse az azok‐
ban szereplő utasításokat.
A kezelőt a főzési folyamat közben az egymás után következő folyamatoldalakon a kezelői informá‐
ciók és tevékenységkérések vezetik. A kezelő a folyamatoldalakon át még módosításokat végezhet a
főzőprofilon.
A folyamatoldalakon a főzési folyamat haladását haladásjelzések és időadatok, ill. hőmérsékletadatok
jelzik. A főzési folyamat végét a megfelelő kezelői információ és hangjelzés mutatja.
Főzési folyamat indítása
A főzési folyamat indítása után a megfelelő főzés folyamatoldalra jut:
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A főzés folyamatoldal
Példa az easyTouch kezelőfelület főzés folyamatoldalára:
Fejlécsor:
Az aktuális oldal, a kiválasztott főzőprofil neve
és az aktuális pontos idő kijelzése
Folyamatoldal fő területe:
■ Főzőprofiladatok kijelzése
■ Kezelői információ és tevékenységkérés
■ Stop gomb
■ TriColor indikátorgyűrű haladásjelzés:
■ sárga = előkészületben
■ piros = futó folyamatok
■ zöld = kész

1
2

Láblécsor:
Gomb a navigációhoz

3
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7.2 Főzési folyamat indítása
Előfeltételek
■

■

A főzési folyamat indítása előtt alaposan áttanulmányozta a kezelési kézikönyvben felsorolt szabá‐
lyokat és figyelmeztetéseket a készülék biztonságos kezelésével kapcsolatban, és betartja az
azokban szereplő utasításokat.
Új főzőprofilt vitt be.

Főzési folyamat indítása
Válassza ki a 'Start' gombot a főzési folyamat eli‐
ndításához.

1.

Eredmény: A főzési folyamat elkezdődik.
További lépések:
■ A főzési folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 50
■ Főzés a főzőprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a főzésnél' kezelési kézikö‐
nyvben

7.3 A főzési folyamat leállítása
Előfeltételek
■

Ön elindította a főzési folyamatot.

A főzési folyamat leállítása
Válassza a 'Stop' kezelőgombot a főzési folyamat
leállításához.

1.

Eredmény: A főzési folyamat leáll és megjelenik a
'Főzés' oldal.
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8 Munkavégzés a szakácskönyvvel
A fejezet célja
Ebben a fejezetben általános leírást adunk a szakácskönyv használatáról és útmutatókat közlünk,
amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák a szakácskönyvvel kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Bemutatjuk Önnek a 'Szakácskönyv' oldalt és ismertetjük az azon elérhető gombokat és azok funk‐
cióit.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

8.1 A szakácskönyv áttekintése
A főzőprofilok a szakácskönyvben
A főzőprofil főzőparaméterek, pl. főzőhőmérséklet és főzőidő kombinációja.
Új főzőprofilokat a 'Főzés' oldalon vagy a 'Regenerálás' oldalon lehet bevinni és azok az easyTouch
'Szakácskönyv' tárolhatók. Ebben a szakácskönyvben akár 399 főzőprofil lehet akár 20 főzési lépés‐
sel.
A tárolt főzőprofilt behívhatja a 'Szakácskönyvből' és azzal azonnal főzhet.
A 'Főzés' oldalon, ill. a 'Regenerálás' oldalon módosíthatja és ismét elmentheti a főzőprofilt. És a főző‐
profilt teljesen el is távolíthatja a 'Szakácskönyvből'.
A jobb áttekintés érdekében a főzőprofilokat termékcsoportokba foghatja össze. Ezek a termékcsopor‐
tok ezután a 'Press&Go’-ban is rendelkezésre állnak.
Azokat a főzőprofilokat, amelyekhez gyorsan szeretne hozzáférni, kedvencnek jelölheti ki. Ezek a ked‐
vencek a Press&Go+-ban gyorsválasztásra állnak rendelkezésre.
Szakácskönyv cseréje
Az easyTouch' Settings' útján különböző szakácskönyveket kezelhet. Kiválaszthat pl. egy másik sza‐
kácskönyvet és adaptálhatja a főzőprofilokat, vagy új főzőprofilokat is felvehet.
Ha egy bevált szakácskönyvet másik Convotherm kombipárolóhoz szeretne használni, akkor ezt a
szakácskönyvet az USB-csatlakozón át exportálhatja és importálhatja.

Kezelési útmutató

51

8 Munkavégzés a szakácskönyvvel

8.2 A szakácskönyv oldal
Szakácskönyv kijelzés
Pontos idő

Kedvencek, kiválasztva
Kiválasztott főzőprofilok
Termékcsoportok
Csoportokba összefogott főzőprofilok
Főzőprofilok
Az összes főzőprofil a szakácskönyvben,
Max. 399 főzőprofil lehetséges, egyenként
akár 20 főzési lépéssel
Kedvencek, termékcsoportok vagy főzőprofilok

Lefelé
Főzőprofil módosítása, kiválasztva
Felfelé
Főoldal
Vissza
Settings
Segítség
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8.3 Főzőprofil indítása a szakácskönyvből
Főzőprofil indítása a szakácskönyvből
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Szakácskönyv' gombot.

2.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' oldalon a 'Főzőprofi‐
lok' gombot a szakácskönyv összes főzőprofiljának
megjelenítésére.

3.

Válassza ki a kívánt főzőprofilt, pl. Baguette.

Eredmény: A főzőprofilt a rendszer behívja és az a
'Főzés' ill. 'Regenerálás' oldalon látható.
További lépések:
■ Főzési folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 50
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8.4 Főzőprofil törlése a szakácskönyvből
Főzőprofil törlése a szakácskönyvből
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Szakácskönyv' gombot.

2.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' oldalon a 'Főzőprofi‐
lok' gombot a szakácskönyv összes főzőprofiljának
megjelenítésére.

3.

Válassza ki a 'Főzőprofilok' oldalon a 'Főzőprofilok
szerkesztése' gombot.

4.

Válassza ki a 'Főzőprofilok szerkesztése' oldalon a
törlendő főzőprofilt, pl. Baguette.

5.

Válassza ki a 'Főzőprofilok szerkesztése' oldalon a
'Főzőprofil törlése' gombot.

6.

Erősítse meg a törlést.

Eredmény: A főzőprofil ezzel törlődött a 'Szakác‐
skönyvből'.
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8.5 Főzőprofilok kiválasztása kedvencnek
Főzőprofilok kiválasztása kedvencnek
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Szakácskönyv' gombot.

2.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' oldalon a 'Kedven‐
cek' gombot.

3.

Válassza ki a 'Kedvencek' oldalon a 'Kedvencek
szerkesztése' gombot.

4.

Válassza ki a 'Kiválasztás kedvencnek' oldalon a
kívánt főzőprofilt, pl. Baguette.

5.

Válassza ki a 'Kiválasztás kedvencnek' oldalon a
'Megerősítés' gombot.

Eredmény: A főzőprofil mostantól a 'Kedvencek'
oldalon gyorsválasztáshoz áll rendelkezésre.
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8.6 Új termékcsoport létrehozása
Új termékcsoport létrehozása
1.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' oldalon a 'Termékc‐
soportok' gombot.

2.

Válassza ki a 'Termékcsoportok' oldalon a 'Ter‐
mékcsoportok szerkesztése'.

3.

Válassza ki a 'Termékcsoportok szerkesztése' old‐
alon a 'Termékcsoport hozzáadása' gombot.

4.

Adja meg a 'Billentyűzet' oldalon a termékcsoport
nevét.

5.

Válasszon ki a 'Képjel választása' oldalon egy kép‐
jelet a termékcsoport számára.

6.

Ha nincs alkalmas képjel, válassza az 'USB' gom‐
bot, hogy a képjelet az easyTouch kezelőpanel
USB-csatlakoztásán át importálja.

7.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: Az új termékcsoport létrejött.
További lépések:
■ Főzőprofilok hozzáadása termékcsoportban, lásd Oldal 57
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8.7 Főzőprofilok hozzáadása termékcsoportban
Főzőprofilok hozzáadása termékcsoportban
1.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' oldalon a 'Termékc‐
soportok' gombot.

2.

Válassza ki a 'Termékcsoportok' oldalon a termékc‐
soport gombját.

3.

Válassza ki a termékcsoport oldalán a 'Termékcso‐
portok szerkesztése' oldalt.

4.

Válassza ki a 'Főzőprofilok hozzáadása vagy eltá‐
volítása' oldalon a kívánt főzőprofilt.

5.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A főzőprofilok hozzáadása a termékc‐
soporthoz sikerült.
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9 Munkavégzés a Press&Go / Press&Go+
A fejezet célja
Ebben a fejezetben általános leírást adunk a 'Press&Go' és a 'Press&Go+’használatáról.
Bemutatjuk Önnek a 'Press&Go' oldalt és ismertetjük az azon elérhető gombokat és azok funkcióit.
Emellett útmutatásokat közöltünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák a 'Press&Go'-val kapcso‐
latos legfontosabb műveleteket.
Azt, hogy a Press&Go-val, vagy a Press&Go+-szal szeretne dolgozni, a Beállítások között választhat‐
ja ki.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

9.1 A Press&Go áttekintése
Gyors főzés a Press&Go-val
A 'Press&Go' keretében a kezelőnek egyes előre meghatározott főzőprofilokat biztosíthat, amelyeket a
kezelő már módosíthat. A kezelő kiválasztja a kívánt főzőprofilt és a főzési folyamat azonnal megkez‐
dődik. A 'Press&Go' kezelője számára a hozzáférés a 'Főoldalhoz' és ezzel a teljes kezelőfelülethez
jelszóval védhető.
A 'Press&Go' oldalán biztosítandó főzőprofilokat a szakácskönyvben termékcsoportokhoz kell rendel‐
ni.
A 'Press&Go' útján a főzőtértisztításhoz elérhető tisztítóprofilokat szintén korlátozhatja.
Főzés különböző főzőprofilokkal
A 'Press&Go' keretében különböző tálcaszinteken több adag étel - vagy ugyanaz a termék, vagy kü‐
lönböző termékek egy termékcsoportból - főzhető párhuzamosan.
A párhuzamos főzéshez a rendszer azonban csak azokat a főzőprofilokat ajánlja fel kiválasztásra,
amelyek a főzési hőmérséklet, a főzésfunkciók és a kiegészítő funkciók tekintetében megegyeznek.
Csak a főzési időben különbözhetnek ezel a főzőprofilok.
Amint kinyitja a készülék ajtaját, hogy betegyen egy további adag ételt a főzőtérbe, a már folyamatban
lévő ételkészítési folyamatok leállnak. Az ételkészítési folyamatok folytatódnak, amint ismét becsukja
a készülék a készülék ajtaját.
A rendszer felügyeli az összes ételkészítési programot és automatikusan jelzi, hogy mikor melyik ter‐
méket lehet kivenni.
Egy főzőprofil főzési folyamatát egy vagy több adag ételre idő előtt meg lehet szakítani anélkül, hogy
mindez befolyásolná a többi adag étel főzési folyamatát.
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9.2 A Press&Go oldal
Pontos idő

Termékcsoportok vagy főzőprofilok

Utánsütés, opcionális
Funkció a főzőprofilok utánsütéséhez
Startidő-előválasztás, opcionális
Funkció, ami a főzési folyamat kezdetét későb‐
bi időpontra rögzíti
Lefelé
Felfelé
Főoldal
Vissza
Segítség
Tisztítás
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9.3 A Tálcaszintek oldal a Press&Go-ban
Szoftver tevékenységkérése

Kiválasztott főzőprofil képjele
Főzőprofil neve
További főzőprofil kiválasztása

Tálcaszint száma
Tálcaszint nem foglalt, szürke szín
Tálcaszint kiválasztva, sárga szín
Tálcaszint foglalt és főzési folyamat fut, piros
szín
Főzési folyamat befejezve, zöld szín

Lefelé, további tálcaszintek kiválasztásához
Felfelé

Vissza
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9.4 Főzőprofil választása és indítása
Előfeltételek
A főzési folyamat indítása előtt alaposan áttanulmányozta a kezelési kézikönyvben felsorolt szabályo‐
kat és figyelmeztetéseket a készülék biztonságos kezelésével kapcsolatban, és betartja az azokban
szereplő utasításokat.
Főzőprofil választása és indítása
1.

Válassza ki a 'Press&Go' oldalon adott esetben a
kívánt termékcsoportot, pl. a Péksüteményeket.

2.

Válassza ki a kívánt főzőprofilt, pl. Baguette.

3.

Válasszon ki a 'Tálcaszintek' oldalon néhány má‐
sodpercen belül egy vagy több tálcaszintet.

4.

Kövesse a szoftver kérését.

Eredmény: A főzési folyamat elkezdődik.
További lépések:
■ Főzőprofil idő előtti megszakítása, az eljárást lásd Oldal 62
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9.5 Főzőprofil idő előtti megszakítása
Főzőprofil idő előtti megszakítása
1.

Válassza ki a 'Főzés folyik' oldalon a megszakítan‐
dó főzőprofilt.

2.

Válassza ki 5 másodpercen belül a 'Megszakítás'
gombot.

3.

Válassza ki a 'Megszakítás nyugtázása' oldalon né‐
hány másodpercen belül a 'Megerősítés' gombot.

Eredmény: A főzési folyamat leáll és a 'Press&Go'
oldal megjelenik.

9.6 Főzőprofilok utánsütése
Előfeltételek
Ön a főzési folyamat után a kész terméket még egyszer szeretné röviden utánsütni.
Főzőprofil választása és indítása
Válassza ki a 'Press&Go' oldalon az 'Utánsütés'
gombot.

1.

Eredmény: A főzési folyamat azonnal elkezdődik.
További lépések:
■ A főzési folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 50
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9.7 Startidő-előválasztás bevitele a Press&Go-ba
Alkalmazási terület
A 'Startidő-előválasztás' a Press&Go-ban a főzési folyamat start időpontját egy kiválasztott főzőprofilra
egy későbbi időpontra rögzíti.
A start időpontjának bevitelénél a készülék önállóan kiszámítja a főzés végét a főzőprofil tartamától
függően. A vége időpontjának bevitelénél a készülék önállóan kiszámítja a főzés kezdetét.
A visszaszámlálás elindítása után a főzési folyamat csak a meghatározott időpontban indul. A főzési
folyamat közben további szabad tálcaszintek tölthetők meg.
Előfeltételek
A főzési folyamat indítása előtt alaposan áttanulmányozta a kezelési kézikönyvben felsorolt szabályo‐
kat és figyelmeztetéseket a készülék biztonságos kezelésével kapcsolatban, és betartja az azokban
szereplő utasításokat.
Startidő-előválasztás bevitele
1.

Válassza ki a 'Press&Go' oldalon a kívánt termékc‐
soportot, pl. a Péksüteményeket.

2.

Válassza ki a 'Press&Go' oldalon a 'Startidő-elővá‐
lasztás' gombot.

3.

Válassza ki a kívánt főzőprofilt, pl. Baguette.

4.

Válassza ki a 'Startidő-előválasztás Press&Go' old‐
alon a hét kívánt napját.

5.

Válassza ki a 'Startidő-előválasztás Press&Go' old‐
alon a főzőprofil start vagy vége időpontját.

6.

Adja meg az 'Idő' oldalon a kívánt start vagy vége
időpontját.

7.

Válassza ki a 'Startidő-előválasztás Press&Go' old‐
alon a 'Start' kezelőgombot és figyeljen a szoftver
kérésére.

Eredmény: A visszaszámlálás elindul. A főzési fo‐
lyamat a visszaszámlálás lejárta után azonnal
megkezdődik.
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További lépések:
■ Főzés a főzőprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a főzésnél' kezelési kézikö‐
nyvben
■ Főzőprofil idő előtti megszakítása, az eljárást lásd Oldal 62

9.8 A Press&Go+ áttekintése
Gyors főzés a Press&Go+ funkcióval
A 'Press&Go+' alatt a kezelőnek a szakácskönyvből kiválasztott kedvencek állnak rendelkezésére. A
kezelő kiválasztja a kívánt főzőprofilt és a főzési folyamat azonnal megkezdődik. A főzési folyamat ek‐
kor olyan, mint a főzés a Főzés oldalon vagy Regenerálás' oldalon keresztül.
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10 Tisztítás easyTouch-csal
A fejezet célja
Ebben a fejezetben általános leírást adunk az elérhető tisztítóprofilokról, általános leírást adunk egy
tisztítási folyamatról és útmutatókat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák a tisztítással
kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Bemutatjuk Önnek a 'Tisztítás' oldalt és ismertetjük az azon elérhető gombokat és azok funkcióit.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

10.1 A tisztítás áttekintése
A tisztítási folyamatok az easyTouch-ban
A főzőtértisztításhoz a 'Tisztítás' oldalon át különböző tisztítóprofilok állnak rendelkezésre:
Öblítés vízzel tisztítóprofil
■
Öblítés ConvoCare öblítőszerrel tisztítóprofil
■
ConvoClean+ teljesen automatikus tisztítás: Beállítható tisztítóprofilok különböző szennyezettségi
fokokhoz és tisztítási időkhöz, gőzfertőtlenítéssel és szárítással együtt választható
■
Félautomatikus tisztítás tisztítóprofil
A tisztítási folyamat indítása előtt alaposan tanulmányozza át a kezelési kézikönyvben felsorolt szabá‐
lyokat és figyelmeztetéseket a tisztítás biztonságos elvégzésével kapcsolatban, és kövesse az azok‐
ban szereplő utasításokat.
A kezelőt a tisztítási folyamat közben az egymás után következő folyamatoldalakon a kezelői informá‐
ciók és tevékenységkérések vezetik.
A tisztítási folyamat végét a megfelelő kezelői információ és hangjelzés mutatja.
■

Tisztítási folyamat indítása
A tisztítási folyamat indítása után a megfelelő tisztítás folyamatoldalra jut:
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A tisztítás folyamatoldal
Példa az easyTouch kezelőfelület Tisztítás folyamatoldalára:
Az easyTouch fejlécsora:
Az aktuális oldal, a kiválasztott tisztítóprofil
neve és az aktuális pontos idő kijelzése
Folyamatoldal fő területe:
■ Tisztítóprofil-adatok kijelzése
■ Kezelői információ és tevékenységkérés
■ Stop gomb
■ TriColor indikátorgyűrű haladásjelzés:
■ sárga = előkészületben
■ piros = futó folyamatok
■ zöld = kész

1
2

Az easyTouch láblécsora

3

Kezelési útmutató

66

10 Tisztítás easyTouch-csal

10.2 A Tisztítás - Opciók oldal
Tisztítás oldal kijelzés
Tisztítás
Pontos idő

Tisztítórendszer Opciók, kiválasztva
Tisztítás csak vízzel vagy öblítőszerrel
ConvoClean+ tisztítórendszer
A főzőtér teljesen automatikus tisztítása bekö‐
tött kannákból érkező tisztítószerrel
Félautomatikus tisztítórendszer
Tisztítás programvezetéssel
H2O, kiválasztva
Kiöblítés vízzel
ConvoCare
Kiöblítés ConvoCare öblítőszerrel kannából
ConvoCare
Kiöblítés ConvoCare öblítőszerrel egyedi ada‐
golású palackokból

Bevitel nyugtázása és tisztítás indítása

Főoldal
Vissza
Settings
Segítség
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10.3 A Tisztítás - ConvoClean+ oldal
Tisztítás oldal kijelzés
Tisztítás
Pontos idő

Opciók tisztítórendszer
Tisztítás csak vízzel vagy öblítőszerrel
ConvoClean+ tisztítórendszer, kiválasztva
A főzőtér teljesen automatikus tisztítása bekö‐
tött kannákból érkező tisztítószerrel
Félautomatikus tisztítórendszer
Tisztítás programvezetéssel
Tisztítási fokozat 1 ConvoClean+ számára
Enyhe szennyeződés
Tisztítási fokozat 2 ConvoClean+ számára, ki‐
választva
Közepes szennyeződés
Tisztítási fokozat 3 ConvoClean+ számára
Jelentős szennyeződés
Tisztítási fokozat 4 ConvoClean+ számára
Nagyon jelentős szennyeződés
eco
Tartós tisztítási időtartam ConvoClean+ szá‐
mára
regular, kiválasztva
Normál tisztítási időtartam ConvoClean+ szá‐
mára
express
Rövid tisztítási időtartam ConvoClean+ szá‐
mára
Gőzfertőtlenítés
Tisztítási funkció ConvoClean+ számára
Szárítás
Tisztítási funkció ConvoClean+ számára

Bevitel nyugtázása és tisztítás indítása

Kezelési útmutató

68

10 Tisztítás easyTouch-csal
Főoldal
Vissza
Settings
Segítség
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10.4 A Tisztítás - félautomatikusan oldal
Tisztítás oldal kijelzés
Tisztítás
Pontos idő

Opciók tisztítórendszer
Tisztítás csak vízzel vagy öblítőszerrel
ConvoClean+ tisztítórendszer
A főzőtér teljesen automatikus tisztítása bekö‐
tött kannákból érkező tisztítószerrel
Félautomatikus tisztítórendszer, kiválasztva
Tisztítás programvezetéssel
1. tisztítási lépés
Készülék tisztít
2. tisztítási lépés
Főzőteret tisztítószerrel bepermetezni
3. tisztítási lépés
Készülék tisztít
4. tisztítási lépés
Főzőtér kiöblítése vízzel

Bevitel nyugtázása és tisztítás indítása

Főoldal
Vissza
Settings
Segítség
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10.5 A teljesen automatikus tisztítás tisztítóprofiljának bevitele
Tisztítóprofil bevitele
1.

Válassza ki a 'Főoldalon' a 'Tisztítás' gombot.

2.

Válassza ki a 'Tisztítás' oldalon a 'ConvoClean+'
tisztítórendszert.

3.

Válassza ki a kívánt tisztítási fokozatot, pl. '2. tisztí‐
tási fokozat'.

4.

Válassza ki a kívánt üzemmódot, pl. 'regular'.

5.

Válassza ki kérés esetén az egyik vagy mindkét
kiegészítő funkciót: 'Gőzfertőtlenítés' és 'Szárítás'.

Eredmény: A tisztítóprofil bevitele sikeres.
További lépések:
■ Tisztítási folyamat indítása, az eljárást lásd Oldal 72
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10.6 Tisztítási művelet indítása
Előfeltételek
■

■

A tisztítóprofil indítása előtt alaposan áttanulmányozta a kezelési kézikönyvben felsorolt szabályo‐
kat és figyelmeztetéseket a biztonságos munkával kapcsolatban a tisztítás során, és betartja az
azokban szereplő utasításokat.
Ön egy kívánt tisztítóprofilt adott meg.

Tisztítási folyamat indítása
Válassza ki a 'Megerősítés' kezelőgomb a tisztítási
folyamat indításához.

1.

Eredmény: A tisztítóprofil azonnal indul.
További lépések:
■ A tisztítási folyamat leállítása, az eljárást lásd Oldal 72
■ Tisztítás a tisztítóprofillal, az eljárásról lásd 'A következőképpen járjon el a tisztításnál' a kezelési
kézikönyvben

10.7 A tisztítási folyamat leállítása
Előfeltételek
■
■

Ön megadott egy tisztítóprofilt.
Ön elindította a tisztítóprofilt.

A tisztítási folyamat leállítása
Válassza ki a 'Stop' gombot a tisztítási folyamat
leállításához.

1.

Eredmény: A tisztítási folyamat leáll (csak addig le‐
hetséges, amíg nem került be tisztítószer).
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11 Beállítások elvégzése az easyTouch-ban
A fejezet célja
Ebben a fejezetben útmutatásokat közlünk, amelyek lépésről lépésre elmagyarázzák az easyTouch
'Settings' beállításaival kapcsolatos legfontosabb műveleteket.
Bemutatjuk Önnek a 'Settings' oldalt és ismertetjük az azon elérhető gombokat és azok funkcióit.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

11.1 A Settings áttekintése
Beállítási lehetőségek és hozzáférési jogok
A 'Settings' oldalon végezheti el kombipárolója készülékbeállításait. A beállítási lehetőségekhez való
hozzáférés különböző kezelőcsoportok számára hozzáférési joggal látható el, ami azt jelenti, hogy
azok csak jelszóval érhetők el.
Azt, hogy a kezelőnek van-e joga a 'Settings' oldal meghatározott területéhez, a következőképpen van
jelölve:
■
Gomb sötétszürke, terület elérhető.
■
Gomb világosszürke, terület nem érhető el.
A 'Szerviz' terület csak a szerviztechnikus számára érhető el.
Munkavégzés a USB-csatlakozóval
A 'Settings' egyes területei számára szüksége van kombipárolója USB-csatlakozójára. Ez az easy‐
Touch kezelőpanelen található.
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11.2 A Beállítások oldal
Beállítások kijelzés
Pontos idő

Általános
Általános készülékbeállítások főzéshez és tisz‐
tításhoz
Nyelvek
Nyelv beállítása a kezelőfelülethez
Szakácskönyv
Szakácskönyv kiválasztása
Szerviz
Támogatás karbantartási munkák során és a
hibakeresésnél
Napló
Lista a vezérlés rögzített akcióival és hibaüze‐
netekkel
Dátum/idő
Dátum és idő beállítása
Sound
Hangjelzések hangjának és hangerejének
beállítása
Jelszó
Jelszó meghatározása a Press&Go számára
Import/export
A készülék adatainak importálása ill. exportálá‐
sa egy csatlakoztatott, külső adattároló segít‐
ségével
Filmek
Hozzáférés kezelői filmekhez
Backup/Restore
A készülék adatainak biztonsági mentése ill.
helyreállítása egy csatlakoztatott, külső adat‐
tároló segítségével
Transzfer
Adatok csatlakoztatott szerverre való transzfer‐
ének beállítása
Főoldal
Vissza
Segítség
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11.3 Nyelv beállítása
Nyelv beállítása
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Settings' gombot.

2.

Válassza ki a 'Settings' oldalon a 'Nyelvek' gombot.

3.

Válassza ki a 'Nyelvek' oldalon a kívánt nyelvet.

4.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A rendszer elfogadja a nyelv beállítá‐
sát.
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11.4 Dátum és pontos idő beállítása
Dátum és pontos idő beállítása
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Beállítások' gombot.

2.

Válassza ki a 'Beállítások' oldalon a 'Dátum/idő'
gombot.

3.

Válassza ki a 'Dátum/idő' oldalon a kívánt dátumot.

4.

Válassza ki a kívánt időzónát.

5.

Válassza az aktuális pontos időt.

6.

Adja meg az 'Idő' oldalon a pontos időt.

7.

Erősítse meg az adatbevitelt.

Eredmény: A dátum és a pontos idő beállítását a
rendszer átveszi.
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11.5 Hangjelzések beállítása
Hangjelzések beállítása
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Beállítások' gombot.

2.

Válassza ki a 'Beállítások' oldalon a 'Sound' gom‐
bot.

3.

Válassza ki a 'Sound' oldalon a kívánt hangjelzés
területét.

4.

Válassza ki a 'A hangjelzés beállítása' oldalon az
aktuálisan választott hangjelzés gombját.

5.

Válassza ki a 'Hangjelzés választása' oldalon a
hangjelzések jegyzékéből a kívánt hangjelzést (ki‐
választás = zöld keretben).

6.

Vagy importáljon egy kívánt hangjelzést az USBcsatlakozáson át.

7.

Erősítse meg a választást.

8.

Válassza ki a 'A hangjelzés beállítása' oldalon a
hangjelzés tartamát és állítsa be a hangjelzés
hangerejét.

9.

Erősítse meg az adatbevitelt.

Eredmény: A hangjelzés beállítását a rendszer át‐
veszi.
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11.6 Jelszó beállítása Press&Go-hoz
Jelszó beállítása Press&Go-hoz
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Settings' gombot.

2.

Válassza ki a 'Settings' oldalon a 'Jelszó' gombot.

3.

Adja meg a 'Jelszó' oldalon a 4 jegyű jelszót a bill‐
entyűzet számain keresztül.

4.

Erősítse meg az adatbevitelt.

Eredmény: A készülék tárolja a jelszót.
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11.7 Átkapcsolás Press&Go-ról Press&Go+ funkcióra
Átkapcsolás Press&Go-ról Press&Go+ funkcióra
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Beállítások' gombot.

2.

Válassza ki a 'Beállítások' oldalon a 'Általános'
gombot.

3.

Válassza ki az 'Általános' oldalon a 'Főzőtér' gom‐
bot.

4.

Válassza ki az 'Főzőtér' oldalon a 'Press&Go Press&Go+' gombot.

5.

Erősítse meg a változást.

Eredmény: A rendszer elfogadja a beállítást.
További lépések:
■ Beállítások elvégzése a Press&Go számára, eljárásmódot lásd Oldal 82
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11.8 Beállítások elvégzése a tisztításhoz
Általános beállítások elvégzése
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Beállítások' gombot.

2.

Válassza ki a 'Beállítások' oldalon a 'Általános'
gombot.

3.

Válassza ki a 'Általános' oldalon a 'Tisztítás' gom‐
bot.

4.

Ellenőrizze és adott esetben a 'Tisztítás' oldalon
módosítsa a ConvoClean+ teljesen automatikus
tisztítás aktuális beállítását.

5.

Erősítse meg a választást.

Eredmény: A rendszer elfogadja a beállítást.
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11.9 Beállítások elvégzése a főzőtér számára
Általános beállítások elvégzése
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Beállítások' gombot.

2.

Válassza ki a 'Beállítások' oldalon a 'Általános'
gombot.

3.

Válassza ki az 'Általános' oldalon a 'Főzőtér' gom‐
bot.

4.

Ellenőrizze és adott esetben a 'Főzőtér' oldalon
módosítsa a főzőtér aktuális beállításait.

5.

Erősítse meg a változásokat.

Eredmény: A rendszer elfogadja a beállításokat.
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11.10 Beállítások elvégzése a Press&Go számára
Általános beállítások elvégzése
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Beállítások' gombot.

2.

Válassza ki a 'Beállítások' oldalon a 'Általános'
gombot.

3.

Válassza ki az 'Általános' oldalon a 'Press&Go'
gombot.

4.

Ellenőrizze és adott esetben a 'Press&Go beállítá‐
sa' oldalon módosítsa a Press&Go aktuális beállítá‐
sait.

5.

Erősítse meg a változásokat.

Eredmény: A rendszer elfogadja a beállításokat.
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11.11 Szakácskönyv importálása
Előfeltételek
■

Egy USB-stick szakácskönyv-adatokkal rendelkezésre áll.

Szakácskönyv importálása
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Beállítások' gombot.

2.

Válassza ki a 'Beállítások' oldalon az 'Import/
Export' gombot.

3.

Dugja be az USB-sticket.

4.

Válassza ki a 'Import/Export' oldalon a 'Szakácskö‐
nyv import' gombot.

5.

Válassza ki a 'Szakácskönyv import' oldalon a kí‐
vánt szakácskönyvet az USB-stickről.

6.

Erősítse meg a választást.

7.

Erősítse meg az importot.

Eredmény: A szakácskönyv importálása az USBstickről megtörtént.

Kezelési útmutató

83

11 Beállítások elvégzése az easyTouch-ban

11.12 Szakácskönyv kiválasztása
Előfeltételek
■

Szakácskönyv importálása történt.

Szakácskönyv kiválasztása
1.

Válassza ki pl. a 'Főoldalon' a 'Settings' gombot.

2.

Válassza ki a 'Settings' oldalon a 'Szakácskönyv'
gombot.

3.

Válassza ki a 'Szakácskönyv' oldalon a kívánt sza‐
kácskönyvet.

4.

Erősítse meg a választást.

5.

Erősítse meg az elfogadást.

Eredmény: A szakácskönyv főzőprofiljai mostantól
kiválaszthatók a 'Szakácskönyv' oldalon.
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12 Kezelés hiba esetén
A fejezet célja
Ebben a fejezetben ismertetjük kombipárolója kezelését az easyTouch-nál hiba esetén.
Bemutatjuk Önnek a ’Rendszerhiba' oldalt és ismertetjük az azon elérhető gombokat és azok funkcióit.
Részletes információkat az onscreen-súgóban talál.

12.1 Munkavégzés hiba esetén
A munkamenet hiba esetén
Amennyiben kombipárolója üzemeltetése közben rendszerhiba lép fel, azt a 'Rendszerhiba' oldal meg‐
jelenése mutatja. Egyidejűleg a hibaeset a 'Hiba' gombbal az easyTouch szoftver minden oldalának
láblécében megjelenik. Ez a gomb addig látható, amíg a rendszerhiba fennáll.
Ellenőrizze, hogy a rendszerhibát saját maga el tudja-e hárítani, vagy a hibaelhárításhoz hívja a meg‐
adott Szerviz telefonszámot vagy forduljon vevőszolgálatához. A saját maga által elhárítható hibákról
és szükséges reakciókról tekintse meg a kezelési kézikönyvben a ’Hibakódok' és ’Vészüzem’ témákat
a ’Karbantartás’ fejezetben, a 'Hibaelhárítás’ szakaszban.
Annak érdekében, hogy gyorsan el nem hárítható hiba esetén mégis lehessen dolgozni a kombipáro‐
lóval, az rendelkezik vészüzemmel. Ez meghibásodás ellenére is biztosítja a készülék korlátozott
használatát. Ha a jelzett rendszerhiba a készülék korlátozott üzemeltetését megengedi, becsukhatja a
'Rendszerhiba' oldalt és folytathatja az üzemeltetést.
Navigáció hiba esetén
A minden oldal láblécében látható 'Hiba' gombbal jut el a 'Rendszerhiba’ oldalhoz az aktuális re‐
ndszerhibák megjelenítésére:

Kezelési útmutató

85

12 Kezelés hiba esetén

12.2 A Rendszerhiba oldal
Rendszerhiba
Pontos idő

Lista rendszerhibával és hibakóddal

Szerviz telefonszám

Lefelé
Hiba nyugtázása
Felfelé
Vissza
Beállítások
Hiba
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Kombipároló
Convotherm 4 easyTouch
Serial no.
Item no.
Order no.
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