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 1عام

 1عام
الغرض من هذا الفصل
نقدم لك في هذا الفصل معلومات حول التعامل مع دليل الاستعمال هذا.

 1.1مكونات وثائق العملاء
أجزاء من وثائق العملاء
وثائق العملاء الخاصة بفرن البخار المشترك تتكون من:
■ كتيب التركيب
■ كتيب الاستخدام
■ دليل استعمال نظام ) easyTouchهذا الكتاب ،مقتطف من المساعدة على الشاشة(
■
مساعدة على الشاشة مدمجة في نظام ) easyTouchالدليل الكامل لاستخدام البرنامج(
موضوعات دليل التركيب
دليل التركيب مخصص للموظفين المدربين والمتخصصين ،انظر 'اشتراطات في الموظفين' في دليل التركيب.
وهو يحتوي على الموضوعات التالية:
■ التركيب والأداء الوظيفي :يصف الأجزاء المهمة لتركيب فرن البخار المشترك
■ السلامة :تصف جميع الأخطار والإجراءات المناسبة لتجنبها عند أعمال التركيب
■ النقل :يحتوي على المعلومات الضرورية لنقل فرن البخار المشترك
■ النصب :يقدم قائمة ويصف خيارات نصب فرن البخار المشترك
■ التركيب :يصف جميع وصلات الإمداد الضرورية
■ التشغيل :يصف أول تشغيل لفرن البخار المشترك
■ إيقاف التشغيل :يصف الأنشطة الضرورية عند نهاية دورة حياة فرن البخار المشترك
■ المواصفات الفنية ،جداول التوصيل :تتضمن جميع المعلومات الفنية الضرورية لفرن البخار المشترك
■
قوائم الفحص :تتضمن قوائم مرجعية خاصة بتركيب وضمان فرن البخار المشترك
موضوعات كتيب الاستعمال
دليل التركيب مخصص للموظفين الأكفاء والموظفين المتخصصين المدربين ،انظر 'اشتراطات في الموظفين' في كتيب
الاستخدام.
وهو يحتوي على الموضوعات التالية:
■ التركيب والأداء الوظيفي :يصف الأجزاء المتعلقة باستعمال فرن البخار المشترك
■ السلامة :تصف جميع الأخطار والإجراءات المناسبة لتجنبها عند استعمال فرن البخار المشترك
■ الطهي :يصف القواعد ومسارات العمل وخطوات الاستخدام واستعمالات الجهاز عند الطهي
■ التنظيف :يصنع قائمة ويصف إجراءات التنظيف ومواد التنظيف ومسارات العمل وخطوات الاستخدام واستعمالات الجهاز
عند التنظيف
■
الصيانة :تتضمن إرشادات الضمان وجدول الصيانة ومعلومات عن الأعطال والأخطاء والتشغيل الاضطراري ومسارات
العمل وخطوات الاستعمال واستعمالات الجهاز عند الصيانة.
موضوعات دليل الاستعمال والمساعدة على الشاشة
دليل الاستخدام والمساعدة على الشاشة مخصصان للموظفين الأكفاء والموظفين المتخصصين المدربين ،انظر 'اشتراطات
في الموظفين' في كتيب الاستخدام .مع نظام  easyTouchيكون دليل الاستعمال عبارة عن مقتطف من المساعدة على
الشاشة.
دليل الاستعمال والمساعدة على الشاشة تتضمنان الموضوعات التالية:
■ تركيبة سطح الاستخدام :تشرح سطح استخدام فرن البخار المشترك
■ استعمال البرمجيات :يتضمن إرشادات خاصة بإدخال واستدعاء بورفايلات الطهي ،وباستدعاء بروفايلات التنظيف لبدء
تشغيل عمليات الطهي والتنظيف؛ ويصف أوضاع الضبط واستيراد وتصدير البيانات
■
بروفايلات الطهي المختارة :تصنع قائمة ببروفايلات الطهي المجربة
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 1.2الأجزاء التي يجب بالضرورة قرائتها
معلومات السلامة في وثائق العملاء
معلومات السلامة الخاصة بفرن البخار المشترك غير متضمنة إلا في دليل التركيب وفي كتيب الاستخدام.
تجد في دليل التركيب معلومات السلامة الخاصة بالأنشطة الموصوفة عند النقل والنصب والتركيب والتشغيل وإيقاف
التشغيل.
تجد في دليل الاستعمال معلومات السلامة الخاصة بالأنشطة الموصوفة عند الطهي وعند التنظيف وعند أعمال الصيانة.
في دليل الاستعمال يجب قراءة الجزء المتعلق بمعلومات السلامة دائما ارتباطا بكتيب الاستعمال أو دليل التركيب .مع
الأنشطة التي تتجاوز مجرد استعمال البرمجيات يجب مراعاة معلومات السلامة المتضمنة في كتيب الاستخدام ودليل
التركيب.
الأجزاء التي يجب بالضرورة قرائتها من وثائق العملاء
محتوى دليل الاستعمال هذا يقتصر فقط على وصف كيفية التعامل مع سطح الاستخدام .التوجيهات تنتهي في كل مرة عند
بدء المهمة التي يجب معها مراعاة الإرشادات التحذيرية ،مثل الطهي أو التنظيف .الإرشاد لتنفيذ مثل هذه المهمة تجده في
دليل التركيب أو كتيب الاستخدام.
لضمان السلامة يجب على جميع الأشخاص الذين يتعاملون مع فرن البخار المشترك ،قراءة وفهم الأجزاء التالية من وثائق
العملاء قبل بدء أي من الأعمال:
■ على حسب النشاط المطلوب القيام به فصل "لسلامتك" في دليل التركيب أو في دليل الاستعمال
■
الفصول التي تصف النشاط المطلوب القيام به ،في دليل التركيب أو في كتيب الاستعمال.
إذا لم تحرص على مراعاة معلومات السلامة الواردة في دليل التركيب وكتيب الاستعمال فإنك تعرض نفسك لخطر إصابات
قد تصل للموت وأضرار عينية.
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 1.3حول دليل الاستعمال
الغرض
دليل الاستعمال هذا ينبغي أن يقدم نظرة شاملة حول برنامج  easyTouchواستخدامه ،لجميع الأشخاص الذين يتعاملون
مع فرن البخار المشترك ويتيح لهم تطبيق المهام الأساسية باستخدام البرنامج.
الدليل الكامل للتعامل مع  easyTouchمتضمن في المساعدة على الشاشة.
الفئات المستهدفة
اسم الفئة المستهدفة
الطباخ

المستخدم

الأنشطة
يؤدي في الأساس أنشطة تنظيمية ،مثل
■ إدخال بيانات بروفايل الطهي
■ تحرير بروفايلات الطهي الموجودة في كتاب الطهي
■ تطوير بروفايلات طهي جديدة
■ يقوم بإجراء أوضاع ضبط الأجهزة
علاوة على ذلك هو يؤدي جميع أنشطة المستخدم إذا لزم الأمر.
ينفذ الاستخدام الصحيح ،مثل
■ اختيار برفايل طهي
■ بدأ تشغيل بروفايل طهي
■ اختيار برفايل تنظيف

هيكل دليل الاستعمال
الفصل/المقطع

الغرض

الفئة
المستهدفة

عام

يشرح التعامل مع كتيب الاستخدام هذا

الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم

نظرة عامة على ‐easy
Touch
استخدام المساعدة على
الشاشة
إدخال بروفايلات الطهي ـ
انظر الطهي

■
■

يتضمن وصفا عاما لسطح الاستخدام
يشرح استخدام البرنامج

يشرح استخدام المساعدة على الشاشة
■
■

يشرح أهم صفحات سطح الاستخدام بخصوص إدخال بروفايلات
الطهي
يتضمن التوجيهات الخاصة بإدخال بروفايلات الطهي

إدخال إجراءات طهي خاصة ـ يتضمن التوجيهات الخاصة بإدخال بروفايلات الطهي بخصوص إجراءات
الطهي الخاصة
انظر الطهي
إدخال بروفايلات الطهي ـ
انظر التجديد

■
■

الطهي باستخدام ‐easy
Touch

■
■

يشرح أهم صفحات سطح الاستخدام بخصوص إدخال بروفايلات
الطهي
يتضمن التوجيهات الخاصة بإدخال بروفايلات الطهي
يتضمن وصفا لمسارات الطهي في البرنامج
يتضمن التوجيهات الخاصة باستخدام سطح الاستخدام عند الطهي

الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم

العمل مع كتاب الطهي

يتضمن التوجيهات الخاصة باستخدام كتاب الطهي

العمل مع Press&Go+ /
Press&Go

يتضمن وصفا لنظام  Press&Goونظام Press&Go+
يتضمن التوجيهات الخاصة باستخدام فرن البخار المشترك مع
Press&Go
■ يتضمن وصفا لمسارات التنظيف في البرنامج
■ يتضمن التوجيهات الخاصة باستخدام سطح الاستخدام عند التنظيف

القيام بأوضاع الضبط في
easyTouch

يتضمن التوجيهات الخاصة بأوضاع الضبط في وظيفة

الطباخ

الاستعمال في حالة وجود
عطل

تشرح الاستعمال في حالة وجود عطل

الطباخ
المستخدم

التنظيف باستخدام ‐easy
Touch

دليل االستعمال
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الطباخ
المستخدم
الطباخ
المستخدم
المستخدم

 1عام
طريقة كتابة كسور الأرقام
بغرض التوحيد الدولي يتم دائما استخدام النقطة العشرية.
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 2نظرة عامة على easyTouch

 2نظرة عامة على easyTouch
الغرض من هذا الفصل
إن  easyTouchهو فكرة التشغيل لفرن البخار المشترك خاصتك.
في دليل الاستعمال هذا نعرض لك نظرة عامة على أهم وظائف سطح استخدام .easyTouch
نشرح لك أهم صفحات الإدخال والأزرار والوظائف المتاحة لكل منها.
نشرح لك استخدام سطح استخدام  easyTouchمع إرشادات مبسطة لإدخال أهم الوظائف وعلاقاتها.
الوصف الكامل لسطح استخدام برنامج  easyTouchتجده في المساعدة على الشاشة.

 2.1الصفحة الرئيسية لبرنامج easyTouch
تمهيد
بعد تشغيل فرن البخار المشترك خاصتك من سطح استخدام  easyTouchيقوم الجهاز بإجراء تشخيص ذاتي.
الصفحة الرئيسية
عندما يكون البرنامج جاهزا للتشغيل ،يتم عرض الصفحة الرئيسية لسطح استخدام :easyTouch
إظهار الصفحة الحالية
الوقت الحالي
الطبخ
استدعاء صفحة 'الطبخ'
إدخال بروفايلات الطهي يدويا
Press&Go
استدعاء صفحة ''Press&Go
الطهي الأوتوماتيكي عبر الاختيار السريع
) Press&Go+يمكن تحويله(
استدعاء صفحة ''Press&Go+
المفضلات في كتاب الطهي
كتاب الطهي
استدعاء صفحة 'كتاب الطهي'
إدارة بروفايلات الطهي
التجديد
استدعاء صفحة 'التجديد'
إدخال بروفايلات الطهي يدويا
أوضاع الضبط
استدعاء صفحة 'أوضاع الضبط'
الدخول إلى أوضاع ضبط الأجهزة
مساعدة
الدخول إلى المساعدة على الشاشة
التنظيف
استدعاء صفحة 'التنظيف'
اختيار بروفايلات التنظيف لتنظيف حيز الطهي

دليل االستعمال
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 2نظرة عامة على easyTouch

 2.2نظرة عامة على وظائف easyTouch
أوضاع التشغيل وإجراءات الطهي
في  easyTouchيمكنك عبر صفحة 'الطبخ' العمل مع أوضاع التشغيل التالية:
■ البخار
■ البخار المشترك
■ الهواء الساخن
■
) Smokerفقط في حالة الأجهزة التي يتوفر بها خيار (ConvoSmoke
ارتباطا بوظائف الطهي )الوظائف الإضافية  (ACS+و الوظائف الإضافية يمكنك تنفيذ مختلف إجراءات الطهي:
■ الطهي على درجات حرارة منخفضة )نظام الطهي (LT
■ نظام الطهي Delta-T
■ ] ecoCookingتجهيز الأطعمة[
■
Cook&Hold
Press&Go+ / Press&Go
مع ' 'Press&Goيمكن الطهي أوتوماتيكيا باستخدام بروفايلات طهي محددة مسبقا من خلال أزرار الاختيار السريع .وبذلك
يكون الطهي سهل جدا ،وتظل الجودة كما هي .ويساعد ذلك في توفير الأمان المثالي للعمليات.
تحت نظام ' 'Press&Go+تتوفر المفضلات المختارة من كتاب الطهي للاختيار السريع.
يمكن التنقل بين نظام ' 'Press&Goونظام '.'Press&Go+
كتاب الطهي
باستخدام  easyTouchيمكنك بنفسك إعداد بروفايلات الطهي خاصتك بسرعة ويمكنك عبر صفحة 'كتاب الطهي' أن تدير
عدد بروفايلات طهي يصل إلى  399بروفايل.
علاوة على ذلك تجد في 'كتاب الطهي'بروفايلات طهي محددة سلفاً.
كتب الطهي يمكنك استيرادها وتصديرها باستخدام وصلة .USB
وظائف التجديد
في  easyTouchيمكنك عبر صفحة 'تجديد الطبق' العمل مع وظائف التجديد التالية:
■ التجديد حسب الطلب à la Carte
■ تجديد الوليمة
■
تجديد الطبق
وظيفة أوضاع الضبط
عبر صفحة 'أوضاع الضبط' يمكنك القيام بأوضاع ضبط فرن البخار المشترك.
التنظيف
في  easyTouchيتوفر لك عبر صفحة 'التنظيف' مختلف بروفايلات التنظيف الخاصة بتنظيف حيز الطهي:
■ بروفايل التنظيف الشطف باستخدام الماء
■ بروفايل التنظيف الشطف باستخدام مادة ConvoCare
■ التنظيف الأوتوماتيكي الكامل  :ConvoClean+بروفايلات التنظيف القابلة للضبط على حسب مختلف درجات الاتساخ
وأوقات التنظيف ،يمكن الاختيار باستخدام التعقيم بالبخار و التجفيف
■
بروفايل التنظيف للتنظيف نصف الأوتوماتيكي
المساعدة على الشاشة
في المساعدة على الشاشة تجد الوصف الكامل لسطح استخدام برنامج  .easyTouchيمكنك استدعاء المساعدة على
الشاشة على صفحة البداية وعلى جميع الصفحات الأخرى.
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 2نظرة عامة على easyTouch

 2.3استخدام easyTouch
الملاحة عبر easyTouch
يمكن الوصول إلى جميع وظائف فرن البخار المشترك عبر مختلف صفحات سطح استخدام  .easyTouchعلى هذه
الصفحات يتم عرض جميع الوظائف المتاحة في شكل مفاتيح.
عبر 'الصفحة الرئيسية' يمكنك الدخول على جميع الصفحات الأخرى لسطح استخدام  easyTouchمن خلال اختيار المفتاح
المرغوب ،على سبيل المثال على صفحة 'الطبخ':

صفحات الإدخال في برنامج easyTouch
من خلال مفاتيح صفحة الإدخال المعنية يتم اختيار الوظائف المرغوبة:
1

رأس الصفحة في نظام :easyTouch
إظهار الصفحة الحالية ،الوقت الحالي ،وإذا لزم الأمر
اسم بروفايل الطهي
النطاق الرئيسي مع مفاتيح إدخال البيانات:
■ المفتاح رمادي غامق = الوظيفة متاحة أو مختارة
■ المفتاح رمادي فاتح = الوظيفة غير متاحة أو غير
مختارة

3

أسفل الصفحة في نظام :easyTouch
المفاتيح الخاصة بصفحات أخرى وبالملاحة من خلال
نظام easyTouch

2
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 3استخدام المساعدة على الشاشة

 3استخدام المساعدة على الشاشة
الغرض من هذا الفصل
استعمال فرن البخار المشترك من خلال سطح استخدام  easyTouchيتم شرحه بالكامل في المساعدة على الشاشة التي
يمكن إظهارها على سطح الاستخدام.
يصف هذا الفصل كيف يمكنك إظهار المساعدة على الشاشة وكيف يمكنك الملاحة خلالها.

 3.1صفحة بداية المساعدة على الشاشة
وظائف صفحة البداية
صفحة بداية المساعدة على الشاشة هي نقطة الانطلاق المركزية للملاحة في المساعدة على الشاشة.
فهرست محتويات المساعدة على الشاشة:
الملاحة نحو موضوعات خاصة بالمفاتيح
شريط الملاحة كسطر عنوان لكل صفحة من صفحات
المساعدة على الشاشة
مفتاح الوصف المختصر لاستعمال المساعدة على
الشاشة

1
2
3

دليل االستعمال

12

 3استخدام المساعدة على الشاشة

 3.2الدخول إلى المساعدة على الشاشة
إلى صفحة البداية
التوجه إلى صفحة بداية المساعدة على الشاشة يتم مباشرة من الصفحة الرئيسية لسطح استخدام  easyTouchمن خلال
اختيار علامة الاستفهام الموجودة في تذييل الصفحة:

لوصف الصفحة الحالية
تصل لوصف الصفحة التي تم استدعاؤها حاليا من صفحات سطح استخدام  easyTouchمباشرة من الصفحة وذلك من
خلال اختيار علامة الاستفهام الموجودة في تذييل الصفحة:

دليل االستعمال
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 3استخدام المساعدة على الشاشة

 3.3إمكانيات الملاحة على صفحات المساعدة على الشاشة
شريط الملاحة
1

إلى صفحة بداية المساعدة على الشاشة

2

إلى نظرة عامة على أفلام المستخدمين

3

تاريخي للخلف:
إلى الصفحة التي شاهدتها قبل الصفحة الحالية
صفحة للخلف:
صفحة للخلف في المساعدة على الشاشة
صفحة للأمام:
صفحة للأمام في المساعدة على الشاشة
تاريخي للأمام:
مرة أخرى إلى الصفحة التي عدت منها من خلال مفتاح
'تاريخي للخلف'

4
5
6

الملاحة إلى بداية الصفحة
إلى أعلى عند بداية الصفحة الحالية

7

فهارس المحتويات الفرعية
الملاحة نحو موضوعات خاصة بالمفاتيح

8

المفاتيح في نطاق النصوص

10

إلى فهرس المحتويات الفرعي 'مكونات سطح استخدام
'easyTouch
لوصف الصفحة التالية

11

لمزيد من المعلومات حول الموضوع

12

إلى الدليل الإرشادي لهذا الموضوع

9
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 3استخدام المساعدة على الشاشة
الملاحة في شروح صفحات العمليات
لوصف صفحة العمليات التالية

13
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 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي

 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي
الغرض من هذا الفصل
نقدم لك في هذا الفصل نظرة عامة على أوضاع تشغيل فرن البخار المشترك خاصتك ،ووظائف الطهي المتاحة )الوظائف
الإضافية  (ACS+والوظائف الإضافية ،ونعرض لك إجراءات الطهي الخاصة ونصف لك طريقة عملها.
نعرض لك صفحة 'الطهي' وصفحة 'الوظائف الإضافية' ونشرح لك الأزرار المتاحة لاستخدامها ووظائفها ونبين لك كيفية
إدخال بروفايلات الطهي عبر صفحة 'الطهي' في شكل إرشادات خطوة بخطوة.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 4.1العمل مع صفحة 'الطبخ'
أوضاع التشغيل
عبر صفحة 'الطبخ' يمكنك إدخال جميع بروفايلات الطهي من خلال أوضاع التشغيل التالية:
■ البخار
■ البخار المشترك
■ الهواء الساخن
■
) Smokerفقط في حالة الأجهزة التي يتوفر بها خيار (ConvoSmoke
بعد اختيار بارامترات الطهي البسيطة ،مثل درجة حرارة الطهي ووقت الطهي ،يمكنك تخزين بروفايلات الطهي هذه في
'كتاب الطهي'وتكون متاحة للاستدعاء تحت '.'Press&Go
إجراءات الطهي الممكنة
أوضاع التشغيل تتناسب مع إجراءات الطهي التالية:
البخار
■
■
■
■
■

الطبخ
الطهي بالبخار
السلق على البخار
السلق
الحفظ

البخار المشترك
■
■
■

الهواء الساخن

التحمير
الخبيز
صنع الطواجن

■
■
■
■
■

التحمير
الخبيز
التحميص
الشوي
التحمير

Smoker
■

التدخين

نطاق درجة الحرارة
مع أوضاع التشغيل فإنك تطهو الطعام في نطاقات درجة الحرارة التالية:
البخار

البخار المشترك

الهواء الساخن

Smoker

 30°Cحتى 130°C

 30°Cحتى 250°C

 30°Cحتى 250°C

-

مع قياس درجة الحرارة الداخلية فإنك تعمل في نطاق درجة حرارة من  20°Cحتى .99°C
وظائف الطهي المتاحة
على حسب وضع التشغيل يمكنك اختيار وظائف طهي محددة )الوظائف الإضافية :(ACS+
البخار
■

سرعة المروحة

البخار المشترك
■
■

الهواء الساخن

سرعة المروحة
HumidityPro

■
■

سرعة المروحة
Crisp&Tasty

Smoker
-

وظائف الطهي الإضافية المتاحة
على حسب وضع التشغيل يمكنك من خلال صفحة 'الوظائف الإضافية' اختيار الوظائف الإضافية المناسبة لبروفايلات الطهي
خاصتك:

دليل االستعمال
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 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي

البخار
■
■
■
■

حماية البرنامج
تقليل قدرة التسخين
الاختيار المسبق لوقت بدء
التشغيل
خطوة الإخطار

البخار المشترك
■
■
■
■
■

الهواء الساخن

حماية البرنامج
تقليل قدرة التسخين
الاختيار المسبق لوقت بدء
التشغيل
خطوة الإخطار
فصل الدهون

■
■
■
■
■
■

دليل االستعمال

17

حماية البرنامج
تقليل قدرة التسخين
الاختيار المسبق لوقت بدء
التشغيل
BakePro
خطوة الإخطار
فصل الدهون

Smoker
■
■
■

حماية البرنامج
الاختيار المسبق لوقت بدء
التشغيل
خطوة الإخطار

 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي

 4.2صفحة الطبخ
إظهار صفحة الطبخ
الوقت الحالي

تم اختيار وضع تشغيل البخار
وضع تشغيل البخار المشترك
وضع تشغيل الهواء الساخن

إدخال درجة حرارة الطهي
إظهار درجة حرارة الطهي المدخلة
اختيار معدل درجة الحرارة :درجة حرارة حيز الطهي
الحالية
إدخال وقت الطهي
إدخال درجة الحرارة الداخلية
إظهار وقت الطهي أو درجة الحرارة الداخلية

وضع

سرعة المروحة ،على  5درجات
تنظم سرعة التيار في حيز الطهي
وظيفة  ،HumidityProعلى  5درجات أو تنظيم
أوتوماتيكي
تنظم رطوبة الهواء في حيز الطهي
وظيفة  ,Crisp&Tastyعلى  5درجات أو تنظيم
أوتوماتيكي
تزيل رطوبة حيز الطهي
التنظيم الأوتوماتيكي
لوظيفة ''HumidityPro
اختيار الوظائف الإضافية
إظهار أحد إجراءات الطهي المختارة
إظهار الوظائف الإضافية المختارة

دليل االستعمال
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 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي
التبخير اليدوي
يجلب الرطوبة إلى حيز الطهي أثناء مهمة الطهي .لا
يمكن الاختيار إلا أثناء مهمة الطهي.
بدء التشغيل
يبدأ مهمة الطهي
بدء التشغيل مع التسخين الأولي
تسخن حيز الطهي بينما باب الجهاز مغلق
بدء التشغيل مع Cool down
تبرد حيز الطهي بينما باب الجهاز مفتوح وطارة المروحة
مشغلة
إيقاف
توقف مهمة الطهي
وظيفة TrayTimer
التايمر الذي يمكن ضبطه لمستويات إدخال منفردة
للتمكن من الاستفادة من مستويات الإدخال الخالية أثناء
مهمة طهي.
حذف خطوة الطهي
التراجع عن خطوة الطهي
معاينة خطوات الطهي
إضافة خطوة طهي/أمام
تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي

الصفحة الرئيسية
تراجع
أوضاع الضبط
مساعدة
كتاب الطهي

دليل االستعمال
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 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي

 4.3صفحة الوظائف الإضافية
إظهار صفحة الطبخ
الوقت الحالي

الطهي على درجات حرارة منخفضة )نظام الطهي (LT
إجراء طهي يتم فيه طهي الأطعمة على درجات حرارة
منخفضة 3 ،درجات طهي
نظام الطهي Delta-T
إجراء طهي تزيد معه درجة حرارة الطهي على حسب
درجة الحرارة الداخلية 3 ،درجات طهي
 ،ecoCookingمختارة
إجراء طهي يتم معه تحديد قدرة التسخين في مرحلة
الطهي الجاهز ،بغرض تقليل الاحتياج للطاقة
Cook&Hold
إجراء طهي يتكون من مرحلة طهي ومرحلة يتم فيها
الحفاظ على درجة حرارة معينة 3 ،درجات طهي
تقليل قدرة التسخين
وظيفة تقلل قدرة التسخين لتجنب الوصول لقمة التحميل
في مهمة الطهي.
حماية البرنامج ،مختارة
وظيفة تمنع انقطاع مهام الطهي من خلال جهاز تحسين
الطاقة المُوصّل
الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل
الوظيفة التي تحدد وقت تشغيل مهمة الطهي في وقت
لاحق
BakePro
وظيفة تجهيز المخبوزات بالترطيب ووقت توقف للمروحة
يتم تنظيمه أوتوماتيكيا 5 ،درجات
خطوة الإخطار
وظيفة تقوم بعرض البيانات أثناء مهمة الطهي
فصل الدهون
وظيفة تقوم بفصل الدهون أثناء مهمة الطهي
تأكيد الإدخال

تراجع
مساعدة
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 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي

 4.4إدخال بروفايل الطهي مع وقت الطهي
إدخال بروفايل الطهي
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'الطبخ'.

2

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'الهواء الساخن'.

3

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

4

أدخل على صفحة 'درجة الحرارة' درجة حرارة الطهي
المرغوبة.

5

اختر المفتاح 'وقت الطهي'.

6

أدخل على صفحة 'الوقت' وقت الطهي المرغوب.

7

اختر الدرجة المرغوبة من درجات 'سرعة المروحة'.

8

اختر على حسب وضع التشغيل الدرحة المرغوبة لوظيفة
' 'Crisp&Tastyأو '.'HumidityPro

9

اختر المفتاح 'الوظائف الإضافية'.

10

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظائف الإضافية
المرغوبة ،على سبيل المثال 'حماية البرنامج'.

11

اختر على صفحة 'الطبخ' المفتاح 'إضافة خطوة طهي' ،إذا
رغبت في إدخال خطوة طهي أخرى.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 4.5إدخال بروفايل الطهي مع درجة الحرارة الداخلية
إدخال بروفايل الطهي
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'الطبخ'.

2

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'الهواء الساخن'.

3

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

4

أدخل على صفحة 'درجة الحرارة' درجة حرارة الطهي
المرغوبة.

5

اختر المفتاح 'درجة الحرارة الداخلية'.

6

أدخل على صفحة 'درجة الحرارة' درجة الحرارة الداخلية
المرغوبة.

7

اختر الدرجة المرغوبة من درجات 'سرعة المروحة'.

8

اختر على حسب وضع التشغيل الدرحة المرغوبة لوظيفة
' 'Crisp&Tastyأو '.'HumidityPro

9

اختر المفتاح 'الوظائف الإضافية'.

10

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظائف الإضافية
المرغوبة ،على سبيل المثال 'حماية البرنامج'.

11

اختر على صفحة 'الطبخ' المفتاح 'إضافة خطوة طهي' ،إذا
رغبت في إدخال خطوة طهي أخرى.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29
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 4.6إدخال بروفايل الطهي مع الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل
نطاق الاستخدام
الوظيفة الإضافية 'الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل' تحدد وقت تشغيل مهمة الطهي في وقت لاحق.
عند إدخال وقت بدء التشغيل يحتسب الجهاز ذاتيا نهاية الطهي على حسب مدة بروفايل الطهي .عند إدخال وقت نهاية
التشغيل يحتسب الجهاز ذاتيا بداية الطهي.
'الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل' يتم إضافته بعد إدخال وقت بدء التشغيل أو وقت النهاية "كخطوة" أولى من خطوات
بروفايل الطهي.
بعد بدء تشغيل العداد التنازلي على صفحة 'الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل' ،لا تبدأ مهمة الطهي إلا في وقت محدد.
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'البخار'.

2.

على صفحة 'الطهي' أدخل جميع بيانات الطهي الخاصة
ببروفايل الطهي ،على سبيل المثال 'درجة حرارة الطهي'.

3.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظيفة الإضافية
'الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل'.

4.

قم بتأكيد الاختيار.

5.

اختر على صفحة 'الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل' وقت
بدء تشغيل ووقت انتهاء بروفايل الطهي.

6.

أدخل على صفحة 'الوقت' وقت بدء التشغيل أو وقت الانتهاء
المرغوب.

7.

اختر على صفحة 'الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل' المفتاح
'بدء التشغيل' وانتبه إلى أوامر البرنامج.

النتيجة :يتم بدء تشغيل العداد التنازلي .تبدأ مهمة الطهي فورا
بعد انتهاء العداد التنازلي.
خطوات أخرى:
■ إيقاف مهمة الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ الطهي باستخدام بروفايل الطهي ،طريقة التصرف انظر "تصرف بالطريقة التالية عند الطهي" في كتيب الاستخدام

دليل االستعمال

23

 4إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر الطهي

 4.7إدخال بروفايل الطهي مع BakePro
نطاق الاستخدام
الوظيفة الإضافية ' 'BakeProهي وظيفة عمل المخبوزات مع التبخير.
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر على صفحة 'الطهي' وضع التشغيل 'الهواء الساخن'.

2.

على صفحة 'الطهي' أدخل بيانات الطهي المرغوبة لبروفايل
الطهي ،على سبيل المثال 'درجة حرارة الطهي'.

3.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظيفة الإضافية '‐Ba
.'kePro

4

اختر واحدة من درجات الطهي الخمسة ،على سبيل المثال '.'3

5.

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 4.8إدخال بروفايل الطهي مع خطوة الإخطار
نطاق الاستخدام
الوظيفة الإضافية 'خطوة الإخطار' هي الوظيفة التي تصدر للمستخدم أثناء عملية الطهي أمرا بإجراء فعل معين.
عند إدخال البلاغ يتم إدخال المحتوى النصي واختيار وقت عرض الرسالة.
يتم إضافة 'خطوة الإخطار' إلى بروفايل الطهي كخطوة طهي.
بعد بدء التشغيل على صفحة 'خطوة الإخطار' ،تبدأ مهمة الطهي وتتم خطوة الطهي "خطوة الإخطار" في الوقت المحدد.
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'البخار'.

2.

على صفحة 'الطهي' أدخل جميع بيانات الطهي الخاصة
ببروفايل الطهي ،على سبيل المثال 'درجة حرارة الطهي'.

3.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظيفة الإضافية 'خطوة
الإخطار'.

4.

قم بتأكيد الاختيار.

5.

اختر على صفحة 'خطوة الإخطار' حقل الإدخال الفارغ.

6.

على صفحة 'إدخال البلاغ' قم بإدخال نص البلاغ المرغوب.

7.

اختر على صفحة 'خطوة الإخطار' وقت عرض البلاغ.

8.

أدخل على صفحة 'الوقت' وقت العرض المرغوب.

9.

اختر على صفحة 'خطوة الإخطار' المفتاح 'بدء التشغيل' وانتبه
إلى أوامر البرنامج.

النتيجة :يتم بدء مهمة الطهي .ويظهر البلاغ في الوقت المحدد.
خطوات أخرى:
■ إيقاف مهمة الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ الطهي باستخدام بروفايل الطهي ،طريقة التصرف انظر "تصرف بالطريقة التالية عند الطهي" في كتيب الاستخدام

دليل االستعمال
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 4.9إدخال بروفايل الطهي مع فصل الدهون
نطاق الاستخدام
الوظيفة الإضافية 'فصل الدهون' تقوم أثناء مهمة الطهي بإجراء فصل الدهون أوتوماتيكيا.
الوظيفة الإضافية 'فصل الدهون' غير متاحة إلا مع الأجهزة المزودة بالأوبشن  .ConvoGrillإضافة لذلك يجب أن يكون
الجهاز مجهزا بشكل خاص.
إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'الهواء الساخن'.

2.

على صفحة 'الطهي' أدخل بيانات الطهي المرغوبة لبروفايل
الطهي ،على سبيل المثال 'درجة حرارة الطهي'.

3.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظيفة الإضافية 'فصل
الدهون'.

4.

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 4.10صفحة الطبخ ـ Smoker
إظهار صفحة الطبخ
الوقت الحالي

وضع التشغيل البخار
وضع تشغيل البخار المشترك
وضع تشغيل الهواء الساخن
وضع التشغيل  ،Smokerمختار
تدخين المواد الغذائية ،اختياري
إدخال وقت التدخين
إظهار وقت التدخين

اختيار الوظائف الإضافية
إظهار الوظائف الإضافية المختارة

بدء التشغيل
يبدأ مهمة الطهي
وظيفة TrayTimer
التايمر الذي يمكن ضبطه لمستويات إدخال منفردة
للتمكن من الاستفادة من مستويات الإدخال الخالية أثناء
مهمة طهي.
حذف خطوة الطهي
التراجع عن خطوة الطهي
معاينة خطوات الطهي
إضافة خطوة طهي/أمام
تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي

الصفحة الرئيسية
تراجع
أوضاع الضبط
مساعدة
كتاب الطهي

دليل االستعمال
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 4.11إدخال بروفايل الطهي باستخدام Smoker
نطاق الاستخدام
وضع التشغيل ' 'Smokerيناسب تدخين المواد الغذائية.
الوظيفة الإضافية ' 'Smokerغير متاحة إلا مع الأجهزة المزودة بالأوبشن  .ConvoSmokeإضافة لذلك يجب أن يكون
الجهاز مجهزا بشكل خاص.
إدخال بروفايل الطهي
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'الطبخ'.

2

اختر على صفحة 'الطهي' وضع التشغيل '.'Smoker

3

اختر المفتاح 'وقت الطهي'.

4

أدخل على صفحة 'الوقت' وقت التدخين المرغوب.

5

اختر المفتاح 'الوظائف الإضافية'.

6

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظائف الإضافية
المرغوبة ،على سبيل المثال 'حماية البرنامج'.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 4.12تخزين بروفايل الطهي ،الذي تم إدخاله ،في كتاب الطهي
الشروط
■
■

أنت موجود في صفحة 'الطبخ' أو صفحة 'التجديد'.
لقد قمت بإدخال بروفايل طهي.

تخزين بروفايل الطهي ،الذي تم إدخاله ،في كتاب الطهي
1

اختر على صفحة 'الطبخ' أو صفحة 'التجديد' مفتاح 'التخزين
كبروفايل طهي'.

2

على صفحة 'لوحة المفاتيح' قم بإدخال اسم بروفايل الطهي.

3

قم بتأكيد الإدخال.

4

اختر الرمز المصور على صفحة 'اختر الرمز المصور'.

5

عند عدم وجود رمز مصور مناسب ،اختر المفتاح ' ،'USBكي
تستورد الرمز المصور من خلال وصلة  USBعلى لوحة
استعمال .easyTouch

6

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :بروفايل الطهي أصبح الآن مخزنا في 'كتاب الطهي'.

دليل االستعمال
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 4.13بروفايلات الطهي المختارة
بروفايلات الطهي المختلفة
ACS+

المنتج
باجيتTK ،

15 min 170°C

بطاطس مشوية

180°C

93°C

-

كريم كراميل  /رويال

35 min 80°C

-

-

شرائح سمك

12 min 210°

-

5

3 min

-

1

التخمير ،المطهيات

35°C

صدور دجاج ،محمر

235°C

-

-

1

72°C

-

-

جزر ،طازج

100°C

8 min

-

-

شرائح لحم الخنزير ،بانيه

200°C

9 min

-

3

بروفايلات الطهي ConvoSmoke
المنتج

الخطوة

Smoker

ACS+

ستيك السلمون

1
2

نعم
-

-

15 min
120 °C

50 °C

-

Herb Salt

1
2

نعم
-

-

75 min
20 min 60 °C

-

-

أفخاذ الدجاج

1
2

نعم
-

-

75 min
3 min
180 °C

-

-

3

-

20 min 170 °C

-

دليل االستعمال
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 5إدخال إجراءات طهي خاصة ـ انظر الطهي

 5إدخال إجراءات طهي خاصة ـ انظر الطهي
الغرض من هذا الفصل
نقدم لك في هذا الفصل نظرة عامة على إجراءات الطهي الخاصة ونصف لك طريقة عملها.
نبين لك كيفية إدخال بروفايلات الطهي عبر صفحة 'الطهي' في شكل إرشادات خطوة بخطوة.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 5.1العمل مع إجراءات الطهي الخاصة
العمل مع إجراءات الطهي الخاصة
يمكنك إعداد بروفايلات الطهي لمتطلباتك الخاصة المطلوب توفيرها في منتجاتك وذلك بإجراءات الطهي التالية.
■ الطهي على درجات حرارة منخفضة )نظام الطهي (LT
■ نظام الطهي Delta-T
■ ] ecoCookingتجهيز الأطعمة[
■
Cook&Hold
مع  ecoCookingيتم تخفيض الاحتياج للطاقة مع بقاء مدة الطهي كما هي.
مع إجراءات الطهي الأخرى توجد على حسب وضع التشغيل ودرجة الطهي المرغوبة ،بروفايلات طهي محددة مسبقا ذات
بيانات طهي محددة والعديد من خطوات الطهي .بروفايلات الطهي المحددة مسبقا يمكن أيضا موائمتها أكثر ،قبل أن تقوم
بتخزين بروفايل الطهي في 'كتاب الطهي' وتصبح متاحة تحت '.'Press&Go
إجراءات الطهي المتاحة
إجراءات الطهي الخاصة هذه يمكنك اختيارها من خلال صفحة 'الوظائف الإضافية' ،وذلك على حسب وضع التشغيل:
الطهي على درجات حرارة
منخفضة
■
■
■

البخار
البخار المشترك
الهواء الساخن

دليل االستعمال

نظام الطهي Delta-T
■
■
■

] ecoCookingتجهيز
الأطعمة[

البخار
البخار المشترك
الهواء الساخن

■
■

البخار المشترك
الهواء الساخن

Cook&Hold
■
■
■
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 5.2إدخال بروفايل الطهي الخاص بإجراءات الطهي لوظيفة الطهي على درجات حرارة
منخفضة
نطاق الاستخدام
الطهي على درجة حرارة منخفضة إجراء طهي يتم فيه طهي المواد الغذائية على درجات حرارة منخفضة .ومن خلال ذلك
يطول وقت الطهي .يجب دائما العمل مع مستشعر درجة الحرارة الداخلية.
الطهي على درجات حرارة منخفضة يناسب بشكل خاص اللحوم أو الدواجن أو السمك .وعندئذ يتم طهي المطهيات بأكثر
الطرق أمنا .فهي تفقد قدرا أقل من عصارتها وتصبح بشكل أساسي أكثر رطوبة ونعومة.
يمكنك حسب رغبتك الشخصية تغيير بيانات الطهي وخطوات الطهي المضبوطة مسبقا على حسب بروفايل الطهي خاصتك.
بيانات الطهي بالبخار المضبوط مسبقا
درجة الطهي

وضع التشغيل

درجة حرارة
الطهي °C

وقت الطهي
بالدقائق

جيد 1 Well Done
2

البخار
البخار

100
80

10
-

72

1

3

البخار

80

-:-

-

1

1
2

البخار
البخار

100
60

10
-

54

1

3

البخار

52

-:-

-

1

1
2

البخار
البخار

100
55

10
-

48

1

3

البخار

46

-:-

-

1

متوسط ‐Medi
um

ضعيف Rare

خطوة
الطهي

درجة الحرارة ACS+
الداخلية °C
-

-

-

بيانات الطهي بالبخار المشترك المضبوط مسبقا
درجة الطهي

وضع التشغيل

درجة حرارة
الطهي °C

وقت الطهي
بالدقائق

جيد 1 Well Done
2

الهواء الساخن
الهواء الساخن

130
75

10
20

-

5

3

البخار المشترك

75

-

72

1

4

البخار المشترك

70

-:-

-

1

1
2

الهواء الساخن
الهواء الساخن

130
60

10
20

-

5

3

البخار المشترك

60

-

54

1

4

البخار المشترك

50

-:-

-

1

1
2

الهواء الساخن
الهواء الساخن

130
55

10
20

-

5

3

البخار المشترك

55

-

48

1

4

البخار المشترك

46

-:-

-

1

متوسط ‐Medi
um

ضعيف Rare

دليل االستعمال
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بيانات الطهي بالهواء الساخن المضبوط مسبقا
درجة الطهي

وضع التشغيل

درجة حرارة
الطهي °C

وقت الطهي
بالدقائق

جيد 1 Well Done
2

الهواء الساخن
الهواء الساخن

130
78

10
20

-

5

3

الهواء الساخن

78

-

72

1

4

الهواء الساخن

72

-:-

-

5

5

الهواء الساخن

72

-

-

1

1
2

الهواء الساخن
الهواء الساخن

130
60

10
20

-

5

3

الهواء الساخن

60

-

54

1

4

الهواء الساخن

50

-:-

-

1

1
2

الهواء الساخن
الهواء الساخن

130
55

10
20

-

5

3

الهواء الساخن

55

-

48

1

4

الهواء الساخن

46

-:-

-

1

متوسط ‐Medi
um

ضعيف Rare

خطوة
الطهي

درجة الحرارة ACS+
الداخلية °C
-

-

-

إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'البخار المشترك'.

2.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' إجراءات الطهي 'الطهي
على درجات حرارة منخفضة'.

3.

اختر إحدى درجات الطهي الثلاثة ،على سبيل المثال 'Well
.'Done

4.

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :بروفايل الطهي المكون من أكثر من خطوة 'الطهي
على درجات حرارة منخفضة' تم استدعاؤه.
خطوات أخرى:
■ تغيير خطوات الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 39
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 5.3إدخال بروفايل الطهي الخاص بإجراءات الطهي لوظيفة الطهي Delta-T
نطاق الاستخدام
وظيفة الطهي Delta-Tهي إجراء طهي تزيد معه درجة حرارة الطهي على حسب درجة الحرارة الداخلية للمطيهات .يجب
دائما العمل مع مستشعر درجة الحرارة الداخلية.
الطهي Delta-Tتناسب بشكل خاص الطهي الآمن للحم الخنزير المخصص للطبخ ،وقطع اللحوم الكاملة واللانشون
وكاسترد البيض.
يمكنك حسب رغبتك الشخصية تغيير درجة الحرارة الداخلية ودرجة حرارة  Deltaالمضبوطة مسبقا على حسب بروفايل
الطهي خاصتك.
بيانات الطهي المضبوطة مسبقا
وضع التشغيل

درجة الطهي

الاختلاف
بالدرجات °C

وقت الطهي
بالدقائق

البخار

جيد Well Done
متوسط Medium
ضعيف Rare
جيد Well Done
متوسط Medium
ضعيف Rare
جيد Well Done
متوسط Medium
ضعيف Rare

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

البخار المشترك

الهواء الساخن

درجة الحرارة ACS+
الداخلية °C
72
54
48
72
54
48
72
54
48

-

إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'الهواء الساخن'.

2.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' إجراءات الطهي بنظام
الطهي '.'Delta-T

3.

اختر إحدى درجات الطهي الثلاثة ،على سبيل المثال 'متوسط
.'Medium

4.

قم بتأكيد الاختيار.

5.

قم إذا لزم الأمر بتغيير بيانات الطهي المضبوطة مسبقا ،على
سبيل المثال 'درجة الحرارة الداخلية'.

النتيجة :تم استدعاء بروفايل الطهي.

دليل االستعمال
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خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 5.4إدخال بروفايل الطهي الخاص بإجراءات الطهي لوظيفة ecoCooking
نطاق الاستخدام
 ecoCookingهو إجراء طهي يتم معه تخفيض الاحتياج للطاقة بنسبة  25%مع بقاء مدة الطهي كما هي وذلك بفضل
تقنية النبض الذكية.
يتكون إجراء الطهي  ecoCookingمن مرحلة طهي أولي ومرحلة طهي نهائي .في مرحلة الطهي الأولي أنت تقوم بالطهي
بالإجراءات القياسية وذلك لنقل السخونة سريعا إلى المنتج .في مرحلة الطهي النهائي أنت تستفيد إلى حد كبير من السخونة
الموجودة في حيز الطهي والمنتج لإنهاء طهي المنتج.
إجراء الطهي هذا مثالي للمواد الغذائية التي تستغرق وقت طهي طويل ،مثل المحمرات واللحم البقري المشوي وقطع
التحمير الكبيرة.

إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'الهواء الساخن'.

2.

أدخل بيانات الطهي المرغوبة لمرحلة الطهي الأولي في
بروفايل الطهي خاصتك ،على سبيل المثال 'درجة حرارة
الطهي'.

3.

أدخل 'وقت الطهي' أو 'درجة الحرارة الداخلية' المرغوبة.

4.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' إجراءات الطهي '‐eco
.'Cooking

5.

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 5.5إدخال بروفايل الطهي الخاص بإجراءات الطهي لوظيفة Cook&Hold
نطاق الاستخدام
وظيفة  Cook&Holdهي إجراء طهي مكون من  2درجة .يتكون من مرحلة الطهي ) (Cook-Phaseومرحلة يتم فيها
الحفاظ على درجة حرارة معينة ) .(Hold-Phaseفي مرحلة  Cook-Phaseيتم طهي المطهيات في أوضاع التشغيل
الطهي بالبخار أو البخار المشترك أو الهواء الساخن .في مرحلة  Hold-Phaseينضج المنتج عند درجة حرارة الطهي
المضبوطة مسبقا بأقصى درجات الأمان.
عند إدخال بروفايل الطهي لا يمكنك اختيار إجراء الطهي  Cook&Holdإلا بعد خطوة الطهي رقم  .2لا يمكن اختيار وقت
طهي لمرحلة .Hold-Phase
بيانات الطهي المضبوطة مسبقا
وضع التشغيل

درجة الطهي

درجة حرارة
الطهي °C

وقت الطهي
بالدقائق

درجة الحرارة ACS+
الداخلية °C

البخار

جيد Well Done

72

-:-

-

1

متوسط Medium

54

-:-

-

1

ضعيف Rare

48

-:-

-

1

جيد Well Done

72

-:-

-

1

متوسط Medium

54

-:-

-

1

ضعيف Rare

48

-:-

-

1

جيد Well Done

72

-:-

-

1

متوسط Medium

54

-:-

-

1

ضعيف Rare

48

-:-

-

1

البخار المشترك

الهواء الساخن

إدخال بروفايل الطهي
1.

اختر أحد أوضاع التشغيل على صفحة 'الطهي' ،على سبيل
المثال 'البخار المشترك'.

2.

على صفحة 'الطهي' أدخل بيانات الطهي المرغوبة لخطوة
الطهي رقم  (Cook-Phase) 1من بروفايل الطهي ،على
سبيل المثال 'درجة حرارة الطهي'.

3.

اختر المفتاح 'إضافة خطوة طهي'.

4.

اختر على صفحة 'الطهي' وضع التشغيل الخاص بخطوة
الطهي رقم  (Cook-Phase) 2من بروفايل الطهي ،على
سبيل المثال 'الهواء الساخن'.

5.

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' إجراءات الطهي
'.'Cook&Hold

6.

اختر إحدى درجات الطهي الثلاثة ،على سبيل المثال 'متوسط
.'Medium

دليل االستعمال
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7.

قم بتأكيد الاختيار.

8.

على صفحة 'الطهي' قم إذا لزم الأمر بتغيير درجة حرارة
الطهي الخاصة بخطوة  Hold-Phaseمن بروفايل الطهي.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي المكون من  2مرحلة
'.'Cook&Hold
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 5.6تغيير خطوة طهي في بروفايل طهي
نطاق الاستخدام
يتم تغيير خطوة الطهي عند إدخال بروفايل الطهي عبر صفحة 'الطبخ' وعند اختيار بروفايل طهي متعدد الخطوات من 'كتاب
الطهي' .أثناء مهمة الطهي يمكن فقط تغيير خطوة الطهي التي يتم الطهي بها حاليا.
تغيير خطوة الطهي
1.

اختر على صفحة 'الطبخ' المفتاح 'معاينة خطوات الطهي'.

2.

اختر على صفحة 'معاينة خطوات الطهي' خطوة الطهي
المرغوبة ،على سبيل المثال '.'4

3.

غير ،عندما يتم عرض خطوة الطهي على صفحة 'الطبخ'،
بيانات الطهي المرغوبة لخطوة الطهي هذه ،على سبيل
المثال 'وقت الطهي'.

4.

اختر على صفحة 'الطبخ' المفتاح 'معاينة خطوات الطهي'.

5.

راجع التغييرات على صفحة 'معاينة خطوات الطهي'.

6.

قم بتأكيد التغييرات.

النتيجة :تم تغيير خطوة الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 5.7نقل أو محو خطوة طهي في بروفايل طهي
نطاق الاستخدام
يتم محو أو نقل خطوة الطهي عند إدخال بروفايل الطهي عبر صفحة 'الطبخ' وعند اختيار بروفايل طهي متعدد الخطوات
من 'كتاب الطهي' .أثناء عملية الطهي لن يكون من الممكن نقل أو محو خطوات الطهي.
تحريك أو محو خطوة الطهي
1.

اختر على صفحة 'الطبخ' المفتاح 'معاينة خطوات الطهي'.

2.

اختر على صفحة 'معاينة خطوات الطهي' المفتاح 'تعديل
خطوة الطهي' لخطوة الطهي المرغوبة ،بغرض تفعيل
الوظيفة.

3.

اختر المفتاح 'محو خطوة طهي' لمحو خطوة طهي من
بروفايل الطهي .أو اختر 'إلى أعلى' أو 'إلى أسفل' لتغيير ترتيب
خطوات الطهي.

4.

اختر مرة أخرى المفتاح 'تعديل خطوة الطهي' لإيقاف تفعيل
الوظيفة.

5.

قم بتأكيد التغييرات.

النتيجة :تم تغيير بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 6إدخال بروفايلات الطهي ـ انظر التجديد
الغرض من هذا الفصل
نقدم لك في هذا الفصل نظرة عامة على وظائف التجديد في فرن البخار المشترك خاصتك.
نعرض لك صفحة 'التجديد' ونشرح لك الأزرار المتاحة لاستخدامها ووظائفها ونبين لك كيفية إدخال بروفايل الطهي عبر
صفحة 'التجديد' في شكل إرشاد خطوة بخطوة.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 6.1العمل مع صفحة التجديد
وظيفة التجديد
التجديد هو وظيفة تجديد في فرن البخار المشترك ،يتم معها تجهيز الأطعمة المجهزة تجهيزا أوليا وتقديمها للأكل' .التجديد'
يناسب تقريبا جميع أنواع الأطعمة؟ لهذا الغرض تكون الأطعمة موضوعة في أطباق أو أوعية.
يمكنك عبر صفحة 'تجديد الطبق' إدخال بروفايلات طهي جديدة وعندئذ العمل مع وظائف التجديد التالية:
■ التجديد حسب الطلب à la Carte
■ تجديد الوليمة
■
تجديد الطبق
نطاق درجة الحرارة
مع وظائف التجديد فإنك تطهو الطعام في نطاقات درجة الحرارة التالية:
التجديد حسب الطلب à la Carte

تجديد الوليمة

تجديد الطبق

 120°Cحتى 160°C

 120°Cحتى 160°C

 120°Cحتى 160°C

مع قياس درجة الحرارة الداخلية فإنك تعمل في نطاق درجة حرارة من  20°Cحتى .99°C
وظائف الطهي المتاحة
مع وظائف التجديد يمكنك اختيار وظائف طهي محددة )الوظائف الإضافية :(ACS+
التجديد حسب الطلب à la Carte
■

سرعة المروحة

تجديد الوليمة
■

تجديد الطبق

سرعة المروحة

■

سرعة المروحة

وظائف الطهي الإضافية المتاحة
مع وظائف التجديد يمكنك من خلال صفحة 'الوظائف الإضافية' اختيار الوظائف الإضافية المناسبة لبروفايلات الطهي
خاصتك:
التجديد حسب الطلب à la Carte
■
■

حماية البرنامج
تقليل قدرة التسخين

دليل االستعمال
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تجديد الطبق

حماية البرنامج
تقليل قدرة التسخين
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 6.2صفحة تجديد الطبق
إظهار تجديد الطبق
الوقت الحالي

وظيفة التجديد التجديد حسب الطلب ،à la Carte
مختارة
وظيفة التجديد تجديد الوليمة
وظيفة التجديد تجديد الطبق

إدخال درجة حرارة الطهي
إظهار درجة حرارة الطهي المدخلة
اختيار معدل درجة الحرارة :درجة حرارة حيز الطهي
الحالية
إدخال وقت الطهي ،مختار
إدخال درجة الحرارة الداخلية
إظهار وقت الطهي أو درجة الحرارة الداخلية
سرعة المروحة ،على  5درجات
تنظم سرعة التيار في حيز الطهي

اختيار الوظائف الإضافية
إظهار الوظائف الإضافية المختارة

بدء التشغيل
يبدأ مهمة الطهي
بدء التشغيل مع التسخين الأولي
تسخن حيز الطهي بينما باب الجهاز مغلق
بدء التشغيل مع Cool down
تبرد حيز الطهي بينما باب الجهاز مفتوح وطارة المروحة
مشغلة
إيقاف
توقف مهمة الطهي
وظيفة TrayTimer
التايمر الذي يمكن ضبطه لمستويات إدخال منفردة
للتمكن من الاستفادة من مستويات الإدخال الخالية أثناء
مهمة طهي.
تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي

دليل االستعمال
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الصفحة الرئيسية
تراجع
أوضاع الضبط
مساعدة
كتاب الطهي

دليل االستعمال
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 6.3صفحة الوظائف الإضافية
إظهار صفحة الطبخ
الوقت الحالي

تقليل قدرة التسخين
وظيفة تقلل قدرة التسخين لتجنب الوصول لقمة التحميل
في مهمة الطهي.
حماية البرنامج ،مختارة
وظيفة تمنع انقطاع مهام الطهي من خلال جهاز تحسين
الطاقة المُوصّل

تأكيد الإدخال

تراجع
مساعدة

دليل االستعمال
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 6.4إدخال بروفايل الطهي من خلال التجديد
إدخال بروفايل الطهي
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'التجديد'.

2

اختر على صفحة 'التجديد' إحدى وظائف التجديد ،على سبيل
المثال 'التجديد حسب الطلب.à la Carte

3

اختر المفتاح 'درجة حرارة الطهي'.

4

أدخل على صفحة 'درجة الحرارة' درجة حرارة الطهي
المرغوبة.

5

اختر المفتاح 'وقت الطهي' أو إذا لزم الأمر اختر 'درجة الحرارة
الداخلية'

6

أدخل على صفحة 'الوقت' وقت الطهي المرغوب أو إذا لزم
الأمر على صفحة 'درجة الحرارة' أدخل درجة الحرارة الداخلية
المرغوبة.

7

اختر الدرجة المرغوبة من درجات 'سرعة المروحة'.

8

اختر المفتاح 'الوظائف الإضافية'.

9

اختر على صفحة 'الوظائف الإضافية' الوظائف الإضافية
المرغوبة ،على سبيل المثال 'حماية البرنامج'.

النتيجة :تم إدخال بروفايل الطهي.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ تخزين بروفايل الطهي في كتاب الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 29

دليل االستعمال
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 7الطهي باستخدام easyTouch
الغرض من هذا الفصل
تجد في هذا الفصل وصفا عاما لمهمة الطهي باستخدام  easyTouchوالإرشادات خطوة بخطوة للأنشطة الأساسية
للطهي.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 7.1نظرة عامة على الطهي
مهام الطهي في نظام easyTouch
كي تقوم بالطهي باستخدام فرن البخار المشترك خاصتك ،فإنك تحتاج بروفايل طهي مناسب لمنتجك .يمكنك إعادة إدخال
بروفايل الطهي عبر صفحة 'الطبخ' أو عبر صفحة 'التجديد' بسطح استخدام نظام  .easyTouchيمكنك أيضا اختيار وتشغيل
بروفايل الطهي عبر صفحة 'كتاب الطهي' تحت بروفايلات الطهي الموجودة.
قبل بدء مهمة الطهي يجب دائما أن تتعرف جيدا على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
أثناء مهمة الطهي يتم إرشاد المستخدم خلال صفحات العمليات المتتالية بمعلومات للمستخدم ومطالبات بالتصرف بطريقة
معينة .يستطيع المستخدم إجراء تغييرات في بروفايل الطهي عبر صفحات العمليات.
على صفحات العمليات يتم إظهار التقدم في مهمة الطهي من خلال مؤشرات التقدم وبيانات الوقت أو بيانات درجة الحرارة.
يتم إبلاغ المستخدم بنهاية مهمة الطهي من خلال معلومات المستخدم مع نغمة إشارة.
بدء مهمة طهي
بعد بدء مهمة طهي فإنك تصل إلى صفحة العمليات المعنية:
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 7الطهي باستخدام easyTouch
صفحة عمليات الطهي
مثال لصفحة عمليات الطهي على سطح استخدام :easyTouch
1

منطقة الرأس:
إظهار الصفحة الحالية ،وأسماء بروفايل الطهي المختار
والوقت الحالي
النطاق الرئيسي لصفحة العمليات:
■ إظهار بيانات بروفايل الطهي
■ معلومة المستخدم المطالبة بالتدخل
■ إيقاف المفتاح
■ مؤشر بيان التقدم حلقة المؤشر :TriColor
■ أصفر = قيد التجهيز
■ أحمر = عمليات جارية
■ أخضر = جاهز

3

منطقة القدمين
مفتاح الملاحة

2
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 7الطهي باستخدام easyTouch

 7.2بدء مهمة الطهي
الشروط
■
■

يجب أن تتعرف جيدا قبل بدء مهمة الطهي على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام بخصوص
التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
لقد قمت بإدخال بروفايل طهي.

بدء مهمة الطهي
اختر المفتاح 'بدء التشغيل ،لبدء مهمة الطهي.

1

النتيجة :يتم بدء مهمة الطهي.
خطوات أخرى:
■ إيقاف مهمة الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
■ الطهي باستخدام بروفايل الطهي ،طريقة التصرف انظر "تصرف بالطريقة التالية عند الطهي" في كتيب الاستخدام

 7.3إيقاف مهمة الطهي
الشروط
■

لقد بدأت مهمة الطهي.

إيقاف مهمة الطهي
اختر المفتاح 'إيقاف' ،لإيقاف مهمة الطهي.

1

النتيجة :يتم إيقاف مهمة الطهي وإظهار صفحة 'الطهي'.

دليل االستعمال

48
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 8العمل مع كتاب الطهي
الغرض من هذا الفصل
في هذا الفصل نقدم لك وصفا عاما لكيفية التعامل مع كتاب الطهي وتجد إرشادات خطوة بخطوة للأنشطة الأساسية في
كتاب الطهي.
نعرض لك صفحة 'كتاب الطهي' ونشرح لك الأزرار المتاحة لاستخدامها ووظائفها.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 8.1نظرة عامة على كتاب الطهي
بروفايلات الطهي في كتاب الطهي
بروفايل الطهي هو توليفة من برامترات الطهي ،مثل درجة حرارة الطهي ووقت الطهي.
يمكنك إعادة إدخال بروفايلات الطهي عبر صفحة 'الطبخ' أو عبر صفحة 'التجديد'ويمكن تخزينها في 'كتاب الطهي' لبرنامج
 .easyTouchفي كتاب الطهي هذا يمكنك بحد أقصى تخزين  399بروفايلات طهي مع خطوات طهي تصل إلى  20خطوة
لكل واحد.
بروفايل الطهي المخزن يمكنك استدعاؤه من 'كتاب الطهي' وتستخدمه فورا في الطهي.
عبر صفحة 'الطهي' أو صفحة 'التجديد' يمكنك تغيير وإعادة تخزين بروفايل الطهي .ويمكنك إزالة بروفايل طهي بالكامل من
'كتاب الطهي'.
لرؤية عامة أفضل يمكنك تجميع بروفايلات الطهي في مجموعات منتجات .مجموعات المنتجات هذه تتاح لك أيضا بعد ذلك
في وظيفة '.'Press&Go
بروفايلات الطهي التي ترغب في الدخول إليها سريعا ،يمكنك تدوينها في المفضلات .هذه المفصلات متوفرة في
 Press&Go+للاختيار السريع.
تغيير كتاب الطهي
عبر وظيفة 'أوضاع الضبط' في برنامج  easyTouchيمكنك إدارة مختلف كتب الطبخ .يمكنك على سبيل المثال اختيار كتاب
طهي آخر وموائمة بروفايلات الطهي أو حتى إضافة بروفايلات طهي جديدة.
إذا أردت الاستفادة من كتاب طهي مثبت في فرن بخار مشترك آخر من أفران ماركة  ،Convothermيمكنك تصدير واستيراد
كتاب الطهي هذا باستخدام وصلة .USB
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 8العمل مع كتاب الطهي

 8.2صفحة كتاب الطهي
إظهار كتاب الطهي
الوقت الحالي

المفصلات ،مختارة
بروفايلات الطهي المختارة
مجموعات المنتجات
بروفايلات الطهي المجمعة في مجموعات
بروفايلات الطهي
جميع بروفايلات الطهي في كتاب الطهي،
يمكن بحد أقصى تخزين  399بروفايلات طهي مع
خطوات طهي تصل إلى  20خطوة لكل واحد
المفضلات ،مجموعات المنتجات أو بروفايلات الطهي

إلى أسفل
تغيير بروفايل الطهي ،مختار
إلى أعلى
الصفحة الرئيسية
تراجع
أوضاع الضبط
مساعدة
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 8العمل مع كتاب الطهي

 8.3استدعاء بروفايل الطهي من كتاب الطهي
استدعاء بروفايل الطهي من كتاب الطهي
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'كتاب الطهي'.

2

اختر على صفحة 'كتاب الطهي' المفتاح 'بروفايلات الطهي'،
لإظهار جميع بروفايلات الطهي بكتاب الطهي.

3

اختر بروفايل الطهي المرغوب ،على سبيل المثال باجيت.

النتيجة :بروفايل الطهي معروض ومصور على صفحة 'الطهي'
أو صفحة 'التجديد'.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة طهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
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 8العمل مع كتاب الطهي

 8.4محو بروفايل الطهي من كتاب الطهي
محو بروفايل الطهي من كتاب الطهي
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'كتاب الطهي'.

2

اختر على صفحة 'كتاب الطهي' المفتاح 'بروفايلات الطهي'،
لإظهار جميع بروفايلات الطهي بكتاب الطهي.

3

اختر على صفحة 'بروفايلات الطهي' المفتاح 'تعديل بروفايلات
الطهي'

4

اختر على صفحة 'تعديل بروفايلات الطهي' بروفايل الطهي
المطلوب محوه ،على سبيل المثال باجيت.

5

اختر على صفحة 'تعديل بروفايلات الطهي' المفتاح 'محو
بروفايل طهي'.

6

قم بتأكيد المحو.

النتيجة :تم الآن محو بروفايل الطهي من 'كتاب الطهي'.
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 8العمل مع كتاب الطهي

 8.5اختيار بروفايلات الطهي كمفضلات
اختيار بروفايلات الطهي كمفضلات
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'كتاب الطهي'.

2.

اختر على صفحة 'كتاب الطهي' المفتاح 'المفضلات'.

3.

اختر على صفحة 'المفصلات' المفتاح 'تعديل المفضلات'.

4.

اختر على صفحة 'الاختيار ضمن المفضلات' بروفايل الطهي
المرغوب ،على سبيل المثال باجيت.

5.

اختر على صفحة 'الاختيار ضمن المفضلات' المفتاح 'تأكيد'.

النتيجة :الآن يصبح بروفايل الطهي متاحا على صفحة
'المفصلات' للاختيار السريع.
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 8.6إعداد مجموعات منتجات جديدة
إعداد مجموعات منتجات جديدة
1.

اختر على صفحة 'كتاب الطهي' المفتاح 'مجموعات المنتجات'.

2.

اختر على صفحة 'مجموعات المنتجات' المفتاح 'تعديل
مجموعات المنتجات'.

3.

اختر على صفحة 'تعديل مجموعات المنتجات' المفتاح 'إضافة
مجموعة منتجات'.

4.

على صفحة 'لوحة المفاتيح' قم بإدخال اسم مجموعة
المنتجات.

5.

اختر على صفحة 'اختر الرمز المصور' رمزا مصورا لمجموعة
المنتجات.

6.

عند عدم وجود رمز مصور مناسب ،اختر المفتاح ' ،'USBكي
تستورد الرمز المصور من خلال وصلة  USBعلى لوحة
استعمال .easyTouch

7.

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :تم إعداد مجموعة منتجات جديدة.
خطوات أخرى:
■ إضافة بروفايلات طهي في مجموعة المنتجات ،انظر صفحة 55
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 8.7إضافة بروفايلات طهي في مجموعة المنتجات
إضافة بروفايلات طهي في مجموعة المنتجات
1.

اختر على صفحة 'كتاب الطهي' المفتاح 'مجموعات المنتجات'.

2.

اختر على صفحة 'مجموعات المنتجات' مفتاح مجموعة
المنتجات.

3.

اختر على صفحة 'مجموعة المنتجات' المفتاح 'تعديل
مجموعات المنتجات'.

4.

اختر على صفحة 'إضافة أو حذف بروفايلات الطهي'
بروفايلات الطهي المرغوبة.

5.

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :بروفايلات الطهي أصبحت مضافة إلى مجموعة
المنتجات.
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 9العمل مع Press&Go+ / Press&Go
الغرض من هذا الفصل
في هذا الفصل نقدم لك وصفا عاما لكيفية التعامل مع وظيفة ' 'Press&Goووظيفة '.'Press&Go+
نعرض لك صفحة وظيفة ' 'Press&Goونشرح لك الأزرار المتاحة لاستخدامها ووظائفها .وتجد هنا إرشادات خطوة بخطوة
للأنشطة الأساسية مع نظام '.'Press&Go
سواء كنت ترغب في العمل بنظام  Press&Goأو  ،Press&Go+فهذا أمر يمكنك ضبطه في أوضاع الضبط.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 9.1نظرة عامة على وظيفة Press&Go
الطهي السريع مع وظيفة Press&Go
في وظيفة ' 'Press&Goيمكنك توفير بروفايلات طهي معينة محددة سلفا ،يستطيع المستخدم اختيارها فقط ،لكن لا
يستطيع تغييرها .المستخدم يختار بروفايل الطهي المرغوب ويتم فورا بدء تشغيل مهمة الطهي .بالنسبة لمستخدم وظيفة
' 'Press&Goيمكن حماية الدخول إلى 'الصفحة الرئيسية' وبالتالي سطح الاستخدام بالكامل ،بكلمة مرور.
بروفايلات الطهي التي ينبغي أن تكون متاحة على صفحة وظيفة ' ،'Press&Goيجب ترتيبها في كتاب الطهي ضمن
مجموعات منتجات.
في وظيفة ' 'Press&Goيمكنك أيضا تحديد بروفايلات التنظيف المتاحة لتنظيف حيز الطهي.
الطهي باستخدام بروفايلات الطهي المختلفة
في وظيفة ' 'Press&Goيمكنك طهي كميات من المنتجات في مستويات إدخال مختلفة ـ سواء من نفس نوع المنتج أو من
منتجات مختلفة من مجموعة منتجات واحدة ـ بشكل متوازي.
لكن بخصوص الطهي المتوازي لا يتاح للاختيار إلا بروفايلات الطهي التي تتوافق في درجة حرارة الطهي ووظائف الطهي
والوظائف الإضافية .بروفايلات الطهي هذه لا تختلف إلا في وقت الطهي فقط.
فور قيامك بفتح باب الجهاز لتعبئة حيز الطهي بكمية إضافية من المنتجات ،يتم إيقاف مهام الطهي الجارية .وتعود مهام
الطهي لمواصلة العمل فور قيامك بغلق باب الجهاز مرة أخرى.
النظام يراقب جميع مهام الطهي ويرسل رسالة أوتوماتيكيا عندما يحين أخذ أي من المنتجات.
يمكنك إلغاء مهمة الطهي في بروفايل طهي لكمية أو أكثر من المنتجات ،دون أن يؤثر ذلك على مهام الطهي الباقية.
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 9.2الصفحة Press&Go
الوقت الحالي

مجموعات المنتجات أو بروفايلات الطهي

استكمال الطهي ،اختياري
وظيفة يتم من خلالها استكمال طهي بروفايلات الطهي
الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل ،اختياري
الوظيفة التي تحدد وقت تشغيل مهمة الطهي في وقت
لاحق
إلى أسفل
إلى أعلى
الصفحة الرئيسية
تراجع
مساعدة
التنظيف
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 9.3صفحة مستويات الإدخال في Press&Go
مطالبة البرنامج بالتدخل

الرمز المصور لبروفايل الطهي المختار
اسم بروفايل الطهي
اختيار بورفايل طهي آخر

رقم مستوى الإدخال
مستوى الإدخال غير مشغول ،اللون رمادي
مستوى الإدخال مختار ،اللون أصفر
مستوى الإدخال مشغول ومهمة الطهي جارية ،اللون
أحمر
تم إنهاء مهمة الطهي ،اللون أخضر

إلى أسفل ،لاختيار المزيد من مستويات الإدخال
إلى أعلى

تراجع
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 9.4اختيار وبدء تشغيل بروفايل الطهي
الشروط
يجب أن تتعرف جيدا قبل بدء مهمة الطهي على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام بخصوص
التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
اختيار وبدء تشغيل بروفايل الطهي
1.

اختر على صفحة وظيفة ' 'Press&Goمجموعة المنتجات
المرغوبة ،إذا لزم الأمر ،على سبيل المثال المخبوزات.

2.

اختر بروفايل الطهي المرغوب ،على سبيل المثال باجيت.

3.

اختر على صفحة 'مستويات الإدخال' خلال بضع ثوان مستوى
أو أكثر من مستويات الإدخال.

4.

اتبع أوامر البرنامج.

النتيجة :يتم بدء مهمة الطهي.
خطوات أخرى:
■ إلغاء بروفايل الطهي مبكرا ،طريقة التصرف انظر صفحة 60
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 9.5إلغاء بروفايل الطهي مبكرا
إلغاء بروفايل الطهي مبكرا
1.

اختر على صفحة 'جاري الطهي' بروفايل الطهي المطلوب
إلغاؤه.

2.

اختر المفتاح 'إلغاء' خلال  5ثوان.

3.

اختر على صفحة 'تأكيد الإلغاء' خلال ثوان قليلة مفتاح 'تأكيد'.

النتيجة :يتم إيقاف مهمة الطهي وإظهار صفحة '.'Press&Go

 9.6استكمال طهي بروفايلات الطهي
الشروط
أنت ترغب في استكمال طهي منتج جاهز لوقت قصير مرة أخرى بعد عملية الطهي.
اختيار وبدء تشغيل بروفايل الطهي
اختر على صفحة ' 'Press&Goالمفتاح 'استكمال الطهي'.

1.

النتيجة :ويتم بدء مهمة الطهي في الحال.
خطوات أخرى:
■ إيقاف مهمة الطهي ،طريقة التصرف انظر صفحة 48
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 9.7إدخال الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل في وظيفة Press&Go
نطاق الاستخدام
'الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل' في وظيفة  Press&Goيثبِّت وقت تشغيل مهمة الطهي لبروفايل الطهي المختار عند
وقت لاحق.
عند إدخال وقت بدء التشغيل يحتسب الجهاز ذاتيا نهاية الطهي على حسب مدة بروفايل الطهي .عند إدخال وقت نهاية
التشغيل يحتسب الجهاز ذاتيا بداية الطهي.
بعد بدء تشغيل العداد التنازلي ،لا تبدأ مهمة الطهي إلا في وقت محدد .أثناء مهمة الطهي يمكن تعبئة المزيد من مستويات
الإدخال الفارغة.
الشروط
يجب أن تتعرف جيدا قبل بدء مهمة الطهي على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام بخصوص
التعامل الآمن مع الجهاز واتبع الإرشادات المذكورة بها.
إدخال الاختيار المسبق لوقت بدء التشغيل
1.

اختر على صفحة وظيفة ' 'Press&Goمجموعة المنتجات
المرغوبة ،على سبيل المثال المخبوزات.

2.

اختر على صفحة ' 'Press&Goالمفتاح 'الاختيار المسبق لوقت
بدء التشغيل'.

3.

اختر بروفايل الطهي المرغوب ،على سبيل المثال باجيت.

4.

اختر على صفحة 'الاختيار المسبق لوقت بدء تشغيل
 'Press&Goيوم الأسبوع المرغوب ،إذا لزم الأمر.

5.

اختر على صفحة 'الاختيار المسبق لوقت بدء تشغيل
 'Press&Goوقت بدء تشغيل ووقت انتهاء بروفايل الطهي.

6.

أدخل على صفحة 'الوقت' وقت بدء التشغيل أو وقت الانتهاء
المرغوب.

7.

اختر على صفحة 'الاختيار المسبق لوقت بدء تشغيل
 'Press&Goالمفتاح 'بدء التشغيل' وانتبه إلى أوامر البرنامج.

النتيجة :يتم بدء تشغيل العداد التنازلي .تبدأ مهمة الطهي فورا
بعد انتهاء العداد التنازلي.
خطوات أخرى:
■ الطهي باستخدام بروفايل الطهي ،طريقة التصرف انظر "تصرف بالطريقة التالية عند الطهي" في كتيب الاستخدام
■ إلغاء بروفايل الطهي مبكرا ،طريقة التصرف انظر صفحة 60
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 9العمل مع Press&Go+ / Press&Go

 9.8نظرة عامة على وظيفة Press&Go+
الطهي السريع مع وظيفة Press&Go+
في نظام ' 'Press&Go+يتوفر للمستخدم المفضلات المختارة في كتاب الطهي .المستخدم يختار بروفايل الطهي المرغوب
ويتم فورا بدء تشغيل مهمة الطهي .وعندئذ تسير عملية الطهي كما في الطهي من خلال صفحة الطبخ أو صفحة التجديد.
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 10التنظيف باستخدام easyTouch

 10التنظيف باستخدام easyTouch
الغرض من هذا الفصل
في هذا الفصل نقدم لك نظرة عامة على بروفايلات التنظيف المتاحة ونقدم لك وصفا عاما لمهمة التنظيف وتجد إرشادات
خطوة بخطوة للأنشطة الأساسية الخاصة بالتنظيف.
نعرض لك صفحة وظيفة 'التنظيف' ونشرح لك الأزرار المتاحة لاستخدامها ووظائفها.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 10.1نظرة عامة على التنظيف
مهام التنظيف في easyTouch
لتنظيف حيز الطهي يتوفر لك عبر صفحة 'التنظيف' مختلف بروفايلات التنظيف:
■ بروفايل التنظيف الشطف باستخدام الماء
■ بروفايل التنظيف الشطف باستخدام مادة ConvoCare
■ التنظيف الأوتوماتيكي الكامل  :ConvoClean+بروفايلات التنظيف القابلة للضبط على حسب مختلف درجات الاتساخ
وأوقات التنظيف ،يمكن الاختيار باستخدام التعقيم بالبخار و التجفيف
■
بروفايل التنظيف للتنظيف نصف الأوتوماتيكي
قبل بدء مهمة التنظيف يجب دائما أن تتعرف جيدا على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص أعمال التنظيف واتبع الإرشادات المذكورة بها.
أثناء مهمة التنظيف يتم إرشاد المستخدم خلال صفحات العمليات المتتالية بمعلومات للمستخدم ومطالبات بالتصرف بطريقة
معينة.
يتم إبلاغ المستخدم بنهاية مهمة التنظيف من خلال معلومات المستخدم مع نغمة إشارة.
بدء عملية تنظيف
بعد بدء عملية تنظيف فإنك تصل إلى صفحة عمليات التنظيف المعنية:
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 10التنظيف باستخدام easyTouch
صفحة عمليات التنظيف
مثال لصفحة عمليات التنظيف على سطح استخدام :easyTouch
1

رأس الصفحة في نظام :easyTouch
إظهار الصفحة الحالية ،لبروفايل التنظيف المختار والوقت
الحالي
النطاق الرئيسي لصفحة العمليات:
■ إظهار بيانات بروفايل التنظيف
■ معلومة المستخدم المطالبة بالتدخل
■ إيقاف المفتاح
■ مؤشر بيان التقدم حلقة المؤشر :TriColor
■ أصفر = قيد التجهيز
■ أحمر = عمليات جارية
■ أخضر = جاهز

3

أسفل الصفحة في نظام easyTouch

2
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 10التنظيف باستخدام easyTouch

 10.2صفحة التنظيف ـ خيارات
إظهار صفحة التنظيف
التنظيف
الوقت الحالي

نظام التنظيف خيارات ،مختار
التنظيف فقط بالماء أو مادة الشطف
نظام التنظيف ConvoClean+
التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي بمواد تنظيف
مع توصيل العلب
نظام التنظيف نصف أوتوماتيك
التنظيف باستخدام إرشاد البرنامج
 ،H2Oمختار
الشطف بالماء
ConvoCare
الشطف باستخدام مادة الشطف  ConvoCareمن
العلبة
ConvoCare
الشطف باستخدام مادة الشطف  ConvoCareمن عبوة
المعايرة المفردة

تأكيد الإدخال وبدأ التنظيف

الصفحة الرئيسية
تراجع
أوضاع الضبط
مساعدة
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 10التنظيف باستخدام easyTouch

 10.3صفحة التنظيف ـ ConvoClean+
إظهار صفحة التنظيف
التنظيف
الوقت الحالي

نظام التنظيف خيارات
التنظيف فقط بالماء أو مادة الشطف
نظام التنظيف  ،ConvoClean+مختار
التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي بمواد تنظيف
مع توصيل العلب
نظام التنظيف نصف أوتوماتيك
التنظيف باستخدام إرشاد البرنامج
درجة التنظيف  1الخاصة بنظام ConvoClean+
اتساخ خفيف
درجة التنظيف  2الخاصة بنظام  ،ConvoClean+مختارة
اتساخ متوسط
درجة التنظيف  3الخاصة بنظام ConvoClean+
اتساخ شديد
درجة التنظيف  4الخاصة بنظام ConvoClean+
اتساخ شديد جدا
eco
مدة التنظيف المستمر لنظام ConvoClean+
نظام  ،regularمختار
مدة التنظيف المستمر العادي لنظام ConvoClean+
express
مدة التنظيف القصير لنظام ConvoClean+
التعقيم بالبخار
وظيفة التنظيف الخاصة بنظام ConvoClean+
التجفيف
وظيفة التنظيف الخاصة بنظام ConvoClean+

تأكيد الإدخال وبدأ التنظيف

الصفحة الرئيسية
تراجع
أوضاع الضبط
مساعدة
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 10التنظيف باستخدام easyTouch

 10.4صفحة التنظيف  -نصف أوتوماتيك
إظهار صفحة التنظيف
التنظيف
الوقت الحالي

نظام التنظيف خيارات
التنظيف فقط بالماء أو مادة الشطف
نظام التنظيف ConvoClean+
التنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي بمواد تنظيف
مع توصيل العلب
نظام التنظيف نصف أوتوماتيك ،مختار
التنظيف باستخدام إرشاد البرنامج
خطوة التنظيف 1
الجهاز ينظف
خطوة التنظيف 2
رش حيز الطهي بمادة التنظيف
خطوة التنظيف 3
الجهاز ينظف
خطوة التنظيف 4
شطف حيز الطهي بالماء

تأكيد الإدخال وبدأ التنظيف

الصفحة الرئيسية
تراجع
أوضاع الضبط
مساعدة
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 10التنظيف باستخدام easyTouch

 10.5إدخال بروفايل التنظيف للتنظيف الأوتوماتيكي الكامل لحيز الطهي
إدخال بروفايل التنظيف
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية' المفتاح 'التنظيف'.

2

اختر على صفحة 'التنظيف' نظام التنظيف '.'ConvoClean+

3

اختر درجة التنظيف المرغوبة ،على سبيل المثال 'درجة
التنظيف .'2

4

اختر وضع التشغيل المرغوب ،على سبيل المثال '.'regular

5

اختر ـ إذا رغبت ـ إحدى الوظيفتين الإضافيتين أو كلتاهما
'التعقيم بالبخار' و 'التجفيف'.

النتيجة :تم إدخال بروفايل التنظيف.
خطوات أخرى:
■ ابدأ مهمة تنظيف ،طريقة التصرف انظر صفحة 69
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 10التنظيف باستخدام easyTouch

 10.6بدء عملية التنظيف
الشروط
■
■

يجب أن تتعرف جيدا قبل بدء بروفايل التنظيف على القواعد والإرشادات التحذيرية المذكورة في كتيب الاستخدام
بخصوص العمل الآمن عند التنظيف واتبع الإرشادات المذكورة بها.
لقد قمت بإدخال بروفايل التنظيف المرغوب.

بدء عملية التنظيف
اختر المفتاح 'تأكيد ،لبدء عملية التنظيف.

1

النتيجة :يتم على الفور بدء بروفايل التنظيف.
خطوات أخرى:
■ إيقاف عملية التنظيف ،طريقة التصرف انظر صفحة 69
■ التنظيف باستخدام بروفايل التنظيف ،طريقة التصرف انظر "تصرف بالطريقة التالية عند التنظيف" في كتيب الاستخدام

 10.7إيقاف عملية التنظيف
الشروط
■
■

لقد قمت بإدخال بروفايل التنظيف.
لقد قمت ببدء بروفايل التنظيف.

إيقاف عملية التنظيف
اختر المفتاح 'إيقاف' ،لإيقاف عملية التنظيف.

1

النتيجة :يتم إيقاف عملية التنظيف )ممكن فقط ،طالما لم يتم
إدخال مادة التنظيف(.
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch
الغرض من هذا الفصل
تجد في هذا الفصل إرشادات خطوة بخطوة للأنشطة الأساسية المتعلقة 'أوضاع الضبط' برنامج .easyTouch
نعرض لك صفحة 'أوضاع الضبط' ونشرح لك الأزرار المتاحة لاستخدامها ووظائفها.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 11.1نظرة عامة على أوضاع الضبط
إمكانيات الضبط وحقوق الدخول
عبر صفحة وظيفة 'أوضاع الضبط' يمكنك إجراء أوضاع ضبط فرن البخار المشترك خاصتك .الدخول إلى إمكانيات الضبط
يمكن أن يكون مزودا بحقوق دخول مختلفة حسب مجموعات المستخدمين ،هذا يعني أنه لا يمكن الوصول إليها إلا
باستخدام كلمة مرور.
هل المستخدم له حق الدخول على منطقة معينة من صفحة أوضاع الضبط' ،فهذا أمر يمكن التعرف عليه بالخصائص
التالية:
■ المفتاح باللون الرمادي الغامق ،يعني أن المنطقة متاحة.
■
المفتاح باللون الرمادي الفاتح ،يعني أن المنطقة غير متاحة.
منطقة 'الخدمة' متاحة فقط لفني الخدمة.
العمل مع وصلة USB
لبعض مناطق 'أوضاع الضبط' فإنك تحتاج وصلة  USBلفرن البخار المشترك خاصتك .وهي موجودة على لوحة استعمال
.easyTouch

دليل االستعمال

70

 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.2صفحة وظيفة أوضاع الضبط
إظهار أوضاع الضبط
الوقت الحالي

عام
أوضاع ضبط الجهاز العامة بخصوص الطهي والتنظيف
اللغات
ضبط لغة سطح الاستخدام
كتاب الطهي
اختيار كتاب طهي
الخدمة
الدعم مع أعمال الصيانة والبحث عن أخطاء
سجل الملاحظات
لائحة بعدد من أنشطة التحكم المسجلة وبلاغات الخطأ
التاريخ/الوقت
وضع ضبط التاريخ والوقت
الصوت
ضبط النغمة وقوة نغمات الإشارة
كلمة المرور
تعريف كلمة المرور الخاصة بنظام Press&Go
الاستيراد/التصدير
استيراد أو تصدير بيانات الجهاز بمساعدة ذاكرة خارجية
متصلة بالجهاز
الأفلام
الدخول إلى أفلام المستخدمين
النسخ الاحتياطي/الاستعادة
تأمين أو استرداد بيانات الجهاز بمساعدة ذاكرة خارجية
متصلة بالجهاز
النقل
إعداد أوضاع الضبط الخاصة بنقل البيانات إلى سيرفر
متصل
الصفحة الرئيسية
تراجع
مساعدة
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.3ضبط اللغة
ضبط اللغة
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'اللغات'.

3

اختر على صفحة 'اللغات' اللغة المرغوبة.

4

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :قبول وضع الضبط الخاص باللغة.
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.4ضبط التاريخ والوقت
ضبط التاريخ والوقت
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'التاريخ/الوقت'.

3.

اختر على صفحة 'التاريخ/الوقت' التاريخ المرغوب.

4.

اختر منطقة التوقيت المرغوبة.

5.

اختر الوقت الحالي.

6.

أدخل على صفحة 'الوقت' الوقت الحالي.

7.

قم بتأكيد الإدخال.

النتيجة :يتم قبول أوضاع الضبط الخاصة بالتاريخ والوقت.

دليل االستعمال

73

 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.5ضبط نغمات الإشارة
ضبط نغمات الإشارة
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'الصوت'.

3.

اختر على صفحة 'الصوت' منطقة نغمة الصوت المرغوبة.

4.

اختر على صفحة 'ضبط نغمة الإشارة' مفتاح نغمة الإشارة
المختارة حاليا.

5.

اختر على صفحة 'اختيار نغمة الإشارة' من لائحة نغمات
الإشارة نغمة الإشارة المرغوبة )الاختيار = محاط باللون
الأخضر(.

6.

أو قم باستيراد نغمة الإشارة المرغوبة باستخدام وصلة .USB

7.

قم بتأكيد الاختيار.

8.

اختر على صفحة 'ضبط نغمة الإشارة' مدة نغمة الإشارة
واضبط شدة صوت نغمة الإشارة.

9.

قم بتأكيد الإدخال.

النتيجة :يتم قبول أوضاع الضبط الخاصة بنغمة الإشارة.
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.6ضبط كلمة المرور لوظيفة Press&Go
ضبط كلمة المرور لوظيفة Press&Go
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'كلمة المرور'.

3.

أدخل على صفحة 'كلمة المرور' كلمة المرور المكونة من 4
خانات باستخدام أرقام لوحة المفاتيح.

4.

قم بتأكيد الإدخال.

النتيجة :يتم تخزين كلمة المرور.
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.7التحويل من نظام  Press&Goإلى نظام .Press&Go+
التحويل من نظام  Press&Goإلى نظام .Press&Go+
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'عام'.

3.

اختر على صفحة 'عام' المفتاح 'حيز الطهي'.

4.

اختر على صفحة 'حيز الطهي' المفتاح 'Press&Go -
.'Press&Go+

5.

قم بتأكيد التغيير.

النتيجة :يتم قبول وضع الضبط.
خطوات أخرى:
■ إجراء أوضاع الضبط الخاصة بوظيفة  ،Press&Goطريقة التصرف انظر صفحة 79
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.8إجراء أوضاع الضبط الخاصة بالتنظيف
إجراء أوضاع الضبط العامة
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'عام'.

3.

اختر على صفحة 'عام' المفتاح 'التنظيف'.

4.

راجع أو غيّر ،إذا لزم الأمر ،على صفحة 'التنظيف' وضع الضبط
الحالي الخاص بالتنظيف الأوتوماتيكي الكامل Convo‐+
.Clean

5.

قم بتأكيد الاختيار.

النتيجة :يتم قبول وضع الضبط.
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.9إجراء أوضاع الضبط الخاصة بحيز الطهي
إجراء أوضاع الضبط العامة
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'عام'.

3.

اختر على صفحة 'عام' المفتاح 'حيز الطهي'.

4.

راجع أو غيّر ،إذا لزم الأمر ،على صفحة 'حيز الطهي' أوضاع
الضبط الحالية الخاصة بحيز الطهي.

5.

قم بتأكيد التغييرات.

النتيجة :يتم قبول أوضاع الضبط.

دليل االستعمال
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.10إجراء أوضاع الضبط الخاصة بوظيفة Press&Go
إجراء أوضاع الضبط العامة
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'عام'.

3.

اختر على صفحة 'عام' المفتاح '.'Press&Go

4.

راجع أو غيّر ،إذا لزم الأمر ،على صفحة ' 'Press&Goأوضاع
الضبط الحالية الخاصة بنظام .Press&Go

5.

قم بتأكيد التغييرات.

النتيجة :يتم قبول أوضاع الضبط.
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.11استيراد كتاب طهي
الشروط
■

توجد فلاشة  USBمع بيانات كتاب الطهي.

استيراد كتاب طهي
1.

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2.

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'الاستيراد/التصدير'.

3.

أدخل فلاشة .USB

4.

اختر على صفحة 'الاستيراد/التصدير' المفتاح 'استيراد كتاب
الطهي'.

5.

اختر على صفحة 'استيراد كتاب الطهي' كتاب الطهي المرغوب
من وصلة .USB

6.

قم بتأكيد الاختيار.

7.

قم بتأكيد الاستيراد.

النتيجة :تم استيراد كتاب الطهي من فلاشة .USB
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 11القيام بأوضاع الضبط في easyTouch

 11.12اختيار كتاب الطهي
الشروط
■

تم استيراد كتاب طهي

اختيار كتاب الطهي
1

اختر على 'الصفحة الرئيسية'المفتاح 'أوضاع الضبط'.

2

اختر على صفحة 'أوضاع الضبط' المفتاح 'كتاب الطهي'.

3

اختر على صفحة 'كتاب الطهي' كتاب الطهي المرغوب.

4

قم بتأكيد الاختيار.

5

قم بتأكيد القبول.

النتيجة :بروفايلات الطهي في كتاب الطهي أصبح بالإمكان
الآن اختيارها على صفحة 'كتاب الطهي'.

دليل االستعمال
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 12الاستعمال في حالة وجود عطل

 12الاستعمال في حالة وجود عطل
الغرض من هذا الفصل
نشرح لك في هذا الفصل استخدام فرن البخار المشترك خاصتك مع نظام  easyTouchفي حالة الخطأ.
نعرض لك صفحة 'خطأ بالنظام' ونشرح لك الأزرار المتاحة لاستخدامها ووظائفها.
تجد معلومات تفصيلية أكثر في المساعدة على الشاشة.

 12.1العمل في حالة وجود عطل
الخطوات في حالة وجود عطل
وعندما يحدث خطأ بالنظام أثناء تشغيل فرن البخار المشترك خاصتك ،يتم إظهار الخطأ على صفحة 'خطأ بالنظام' .في
الوقت نفسه يتم إظهار حالة الخطأ من خلال مفتاح 'الخطأ' في الجزء السفلي من كل صفحة من صفحات برنامج ‐easy
 .Touchويظل المفتاح معروضا طوال مدة وجود خطأ بالنظام.
تأكد ما إذا كان من الممكن إزالة خطأ النظام هذا ذاتيا أو توجه بغرض إصلاح الخطأ إلى رقم هاتف الخدمة أو اتصل بخدمة
العملاء .نرجو منك الاطلاع على الأخطاء التي يمكن إصلاحها ذاتيا وردود الفعل الضرورية ،من موضوعات "كود الخطأ" و
"التشغيل في حالة الطوارئ" ،في فصل "الصيانة" ،في فقرة "إزالة الأخطاء" ،في كتيب الاستخدام.
كي يمكنك العمل مع فرن البخار المشترك خاصتك على الرغم من حدوث خطأ لا يمكن علاجه خلال وقت قصير ،فإن
الفرن مزود بخاصية التشغيل في حالة الطوارئ .وهذه الخاصية تتيح لك تشغيل الجهاز بشكل محدود على الرغم من
العطل .وعندما يسمح خطأ النظام المعروض بتشغيل الجهاز بشكل محدود ،يمكنك غلق صفحة 'خطأ بالنظام' ومواصلة
التشغيل.
الملاحة في حالة وجود عطل
من خلال مفتاح 'الخطأ' في أسفل كل صفحة ،تصل إلى صفحة 'خطأ بالنظام' ،لاستعراض الخطأ الحالي بالنظام:
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 12الاستعمال في حالة وجود عطل

 12.2صفحة خطأ بالنظام
خطأ بالنظام
الوقت الحالي

لائحة بخطأ النظام وكود الخطأ

رقم هاتف الخدمة

إلى أسفل
تأكيد الخطأ
إلى أعلى
تراجع
أوضاع الضبط
خطأ:

دليل االستعمال
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