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1 Geral

1 Geral
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo oferecemos informações sobre a identificação de seu vaporizador combinado e de co‐
mo manusear este manual.

1.1 Declaração de conformidade da UE para os aparelhos elétricos
Fabricante
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Tals‐
traße 35, 82436 Eglfing, Alemanha
Validade da declaração de conformidade
Essa declaração de conformidade aplica-se aos tipos de aparelhos elétricos seguintes:
C4 6.10 ES
C4 6.10 EB

C4 6.20 ES
C4 6.20 EB

C4 10.10 ES
C4 10.10 EB

C4 10.20 ES
C4 10.20 EB

Declaração de conformidade com diretrizes
O fabricante declara que o vaporizador combinado acima mencionado corresponde às diretrizes se‐
guintes:
■
2006/42/CE (diretiva de máquinas)
■
2014/30/UE (diretiva CEM)
■
2011/65/UE (diretiva RoHS)
Os objetivos de proteção da diretriz 2014/35/EU (diretiva de baixa tensão) foram cumpridos conforme
anexo I, Nº. 1.5.1 da diretiva de máquinas.
Normas atendidas pelos aparelhos elétricos:
Os aparelhos elétricos estão em conformidade com as seguintes normas europeias:
■
DIN EN 60335-2-42: 2012
■
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
■
EN 61000-3-11: 2000
■
EN 61000-3-12: 2011
■
EN 62233: 2008
■
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
Responsável pela documentação
Autorizado para compilação da documentação técnica conforme Anexo II A Nº 2 da diretriz
2006/42/CE vem a ser a Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Mani‐
towoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing,Alemanha.

Manual de operação

5

1 Geral

Eglfing, em 20/04/2016

Ralf Klein

i.A. Lutz Isenhardt

i.V. Gisela Rosenkranz

Managing Director & Vice President
Convotherm

Director Global Product Compliance

Manager Engineering / Technical
Documentation
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1.2 Declaração de conformidade da UE dos aparelhos a gás
Fabricante
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Tals‐
traße 35, 82436 Eglfing, Alemanha
Validade da declaração de conformidade
Essa declaração de conformidade aplica-se aos tipos de aparelhos a gás seguintes:
C4 6.10 GS
C4 6.10 GB

C4 6.20 GS
C4 6.20 GB

C4 10.10 GS
C4 10.10 GB

C4 10.20 GS
C4 10.20 GB

Declaração de conformidade com diretrizes
O fabricante declara que o vaporizador combinado acima mencionado corresponde às diretrizes se‐
guintes:
■
2006/42/CE (diretiva de máquinas)
■
2014/30/UE (diretiva CEM)
■
2011/65/UE (diretiva RoHS)
■
2009/142/CE (aparelhos a gás)
Os objetivos de proteção da diretriz 2014/35/EU (diretiva de baixa tensão) foram cumpridos conforme
anexo I, Nº. 1.5.1 da diretiva de máquinas.
Normas atendidas pelos aparelhos a gás:
Os aparelhos a gás atendem as exigências das seguintes normas europeias:
EN 203-1: 2014
■
EN 203-2-2: 2006
■
EN 203-3
■
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
■
EN 55014-1/A2:2011
■
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
■
EN 61000-3-2/A2:2009
■
EN 61000-3-3:2008
■
EN 62233:2008
■

Ensaios de modelos realizados
Órgão nomeado para teste de gás e segurança elétrica:
GASTECC Kiwa, P.O. Box 137, 7300 AC Apeldoorn, Holanda
■
Relatório nº: 140602245
Responsável pela documentação
Autorizado para compilação da documentação técnica conforme Anexo II A Nº 2 da diretriz
2006/42/CE vem a ser a Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Mani‐
towoc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing,Alemanha.
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Eglfing, em 20/04/2016

Ralf Klein

i.A. Lutz Isenhardt

i.V. Gisela Rosenkranz

Managing Director & Vice President
Convotherm

Director Global Product Compliance

Manager Engineering / Technical
Documentation

1.3 Proteção ambiental
Declaração de princípios
As expectativas de nossos clientes, as normas e prescrições legais bem como a reputação de nossa
empresa determinam a qualidade e o serviço de todos os produtos.
Com nossa gestão ambiental nos preocupamos em cumprir todos os regulamentos e leis relaciona‐
dos ao meio ambiente, e desse modo nos comprometemos com uma melhoria contínua em prol da
proteção ao meio ambiente.
Para garantir nossa fabricação de produtos de alta qualidade bem garantir nossas metas ambientais
sem, desenvolvemos um sistema de gerenciamento de qualidade e do ambiente.
Esse sistema corresponde aos requisitos da ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Procedimentos de proteção ambiental
Os procedimentos seguintes são observados:
Utilização de material de enchimento livre de resíduos e biodegradáveis
■
Utilização de produtos em conformidade com RoHS
■
Legislação relativa aos produtos químicos REACH
■
Recomendação e uso de produtos de limpeza biodegradáveis.
■
Reciclagem de sucata eletrônica
■
Eliminação ambientalmente correta dos aparelhos velhos por meio do fabricante
■

Participe conosco da proteção ao meio ambiente.
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1.4 Identificação de seu vaporizador combinado
Local da placa de características
A placa de características encontra-se no lado esquerdo do vaporizador combinado.
Composição e estrutura da placa de características dos aparelhos elétricos
Pos.

Designação

1

Designação do aparelho
Combi steamer (designação inglesa do vaporizador combinado)
Nome comercial
Componente
Significado

2

C4
eT
eD
Algarismos xx.yy
EB
ES
-N
3

Dados elétricos

4

Número de série
Componente

Linha de aparelhos Convotherm 4
Comando do easyTouch
Comando do easyDial
Tamanho do aparelho
Aparelho elétrico com caldeira
Aparelho elétrico com injeção de
água
em aparelhos com certificado NSF

Significado

Tipo de aquecimento
Aparelho elétrico (X, V)
■
Tipo de geração de vapor
Injetor (S)
■ Caldeira (B)
Tamanho do aparelho

■
■
■
■

Ano de fabricação

■
■
■

Mês de fabricação

■
■
■
■

Número sequencial
5
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Número de item
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6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
2014 (14)
2015 (15)
...
Janeiro (01)
Fevereiro (02)
Março (03)
...

de quatro casas
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Composição e estrutura da placa de características dos aparelhos a gás
Placa de características

Placa adicional

Designação
1
2

3
4

Designação do aparelho
Combi steamer (designação inglesa
do vaporizador combinado)
Nome comercial
Componen‐ Significado
te
C4
Linha de aparelhos
Convotherm 4
eT
Comando do easy‐
Touch
eD
Comando do easyDial
Algarismos Tamanho do aparelho
xx.yy
GB
Aparelho a gás com
caldeira
GS
Aparelho a gás com
injeção de água
-N
em aparelhos com
certificado NSF
Dados elétricos
Número de série
Componen‐ Significado
te
Tipo de
Aparelho a gás (Y, W)
aquecimen‐
to
Tipo de ge‐ ■ Injetor (S)
ração de
■ Caldeira (B)
vapor
■ 6.10 (1)
Tamanho
do aparelho ■ 6.20 (2)
■ 10.10 (3)
■ 10.20 (4)
Ano de fa‐
bricação

■
■
■

Mês de fa‐
bricação

■
■
■
■
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2014 (14)
2015 (15)
...
Janeiro (01)
Fevereiro (02)
Março (03)
...

5

Número se‐ de quatro casas
quencial
Número de item

6

Dados do gás

7

Código do país

8

Categoria de gás

9

Pré-regulagem do gás no aparelho

1 Geral

1.5 Estrutura da documentação do cliente
Partes da documentação do cliente
A documentação do vaporizador combinado do cliente é composta de:
Manual de instalação
■
Manual de operação (este manual)
■
Instruções de operação do easyTouch (extraídas da ajuda na tela)
■
Ajuda na tela integrada no easyTouch (instruções completas de manejo do software)
■
Instruções de operação do easyDial
■

Tópicos do manual de instalação
O manual de instalação é destinado ao pessoal técnico; ver 'Requisitos do pessoal' no manual de ins‐
talação.
Ele abrange os tópicos seguintes:
■
Estrutura e funcionamento: descreve as peças relevantes para a instalação do vaporizador combi‐
nado
■
Segurança: descreve todos os riscos e medidas corretivas nas tarefas de instalação
■
Transporte: contém as informações necessárias para o transporte do vaporizador combinado
■
Colocação: lista e descreve as diferentes possibilidades de colocação do vaporizador combinado.
■
Instalação: descreve todas as conexões de abastecimento necessárias
■
Colocação em funcionamento: descreve a primeira colocação em funcionamento do vaporizador
combinado
■
Retirada de funcionamento: descreve as tarefas necessárias a serem realizadas no final do ciclo
de vida do vaporizador combinado
■
Dados técnicos, esquemas de ligações: contêm todas as informações técnicas necessárias do va‐
porizador combinado
■
Listas de controle: contém listas de controle para a instalação e garantia do vaporizador combina‐
do
Tópicos do manual de operação
O manual de operação é destinado a pessoal instruído e pessoal técnico treinado, ver 'Requisitos do
pessoal' na página 43 no manual de operação.
Ele abrange os tópicos seguintes:
■
Estrutura e funcionamento: descreve as peças relevantes para a operação do vaporizador combi‐
nado
■
Segurança: descreve todos os riscos e medidas corretivas adequadas na operação do vaporizador
combinado
■
Cozimento: descreve regras, rotinas de trabalho, etapas de operação e o manuseio do aparelho
ao cozinhar
■
Limpeza: lista e descreve métodos de limpeza, produtos de limpeza, rotinas de trabalho, etapas de
operação e o manuseio do aparelho durante a limpeza
■
Manutenção: contém informações sobre a garantia, o plano de manutenção, informações sobre
falhas, erros e modo de emergência e rotinas de trabalho, etapas de operação e equipamentos de
manuseio do aparelho na manutenção
Tópicos das instruções de operação e da ajuda na tela (apenas com o easyTouch)
As instruções de operação e a ajuda na tela (apenas com o easyTouch) são destinadas a pessoal
instruído e pessoal técnico; ver 'Requisitos do pessoal' na página 43 no manual de operação. No
easyTouch, as instruções de operação são extraídas da ajuda na tela.

Manual de operação

11

1 Geral
As instruções de operação e da ajuda na tela (apenas com o easyTouch) abrangem os tópicos a se‐
guir:
■
Estrutura e interface do usuário: traz informação sobre a interface de operação do vaporizador
combinado
■
Operação do software: contém instruções para inserir e iniciar perfis de cozimento e de limpeza,
ativação de procedimentos de cozimento e de limpeza; descreve o ajuste das configurações e a
importação e exportação de dados
■
Perfis de cozimento selecionados: lista perfis de cozimento comprovados
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1.6 Informações de segurança de leitura obrigatória
Informações de segurança na documentação do cliente
Informações de segurança do vaporizador combinado estão contidas no manual de instalação e no
de operação.
No manual de instalação você encontra as informações de segurança sobre as tarefas nele descritas
relativas ao transporte, colocação, instalação, colocação em funcionamento e retirada de funciona‐
mento.
No manual de operação você encontra as informações de segurança sobre as tarefas nele descritas
relativas ao cozimento, limpeza e trabalhos de manutenção.
As instruções de operação devem ser sempre consideradas em relação ao manual de operação ou o
de instalação no que tange à segurança. Para as atividades que vão além da pura operação do soft‐
ware, as informações de segurança contidas no manual de operação e no de instalação devem ser
observadas.
Partes deste documento de leitura obrigatória
Se desconsiderar as informações neste documento, existe o risco de sofrer ferimentos que podem re‐
sultar mesmo em morte e danos materiais.
Para garantir a segurança, todas as pessoas que manuseiam o vaporizador combinado devem ter li‐
do e compreendido as partes seguintes deste documento antes de iniciar qualquer trabalho:
■
o capítulo 'Para sua segurança' na página 22
■
a seção que descreve a atividade a realizar.
Avisos de perigo
Avisos de perigo

Significado
Serve para alertar sobre riscos de ferimento. Observe todos os avisos
de advertência após este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou
mesmo a morte.

Descrição dos avisos de advertência
Os avisos de advertência estão categorizados de acordo com os níveis de periculosidade seguintes:
Nível de periculosidade

AVISO

Manual de operação

Consequências

Probabilidade

Morte / ferimento grave (irreversível)

Risco direto

Morte / ferimento grave (irreversível)

Possibilidade

Ferimento leve (reversível)

Possibilidade

Danos materiais

Possibilidade
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1.7 Sobre este manual de operação
Finalidade
Este manual de operação contém as informações necessárias às pessoas que manuseiam o vapori‐
zador combinado para que realizem de modo correto e seguro os trabalhos de manuseio, limpeza e
os pequenos trabalhos de manutenção.
Grupos-alvo
Nome do grupo-alvo

Atividades

Cozinheiro

Realiza essencialmente as atividades de organização, como por exemplo
Inserção dos dados do perfil de cozimento
■ Edição dos perfis de cozimento existentes no livro de receitas
■ Desenvolvimento de novos perfis de cozimento
■ Realização de configurações do aparelho
Eventualmente realiza todas as atividades do usuário.
Realiza a o manuseio concreto, como por exemplo
■ Carregamento do vaporizador combinado
■ Ativação de perfis de cozimento
■ Retirada do alimento
■ Limpeza do vaporizador combinado
■ Reconfiguração do vaporizador combinado desde que necessário para
determinados procedimentos de cozimento
■ Pequenos trabalhos de manutenção
■

Operador

Estrutura do manual de operação
Capítulo/seção
Geral

Finalidade
Auxilia-o na identificação de seu vaporizador combinado
Explica como utilizar este manual de operação

Cozinheiro

Explica as funções do vaporizador combinado
Explica determinados componentes do vaporizador com‐
binado e descreve sua localização

Cozinheiro
Operador

Descreve a utilização do vaporizador combinado de acor‐
do com a finalidade prevista
■ Descreve todos os perigos que o vaporizador combinado
pode gerar e as respectivas contramedidas
Leia especialmente este capítulo com muita atenção!
■ Descreve as possibilidades e as quantidades máximas de
carregamento do vaporizador combinado
■ Explica como ligar o vaporizador combinado
■ Contém as instruções relativas aos procedimentos de tra‐
balho no cozimento e na regeneração
■ Contém as instruções relativas ao manuseio do vaporiza‐
dor combinado nos de trabalho no cozimento e na rege‐
neração usadas repetidamente

Cozinheiro
Operador

■
■

Estrutura e funciona‐
mento
Para sua segurança

Você procede do modo
seguinte ao cozinhar

Manual de operação
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Capítulo/seção
Proceder do modo se‐
guinte ao efetuar a lim‐
peza

Finalidade
■
■
■
■
■

Proceder do modo se‐
guinte na manutenção

■
■
■
■
■

Grupo-alvo

Explica os princípios dos métodos de limpeza
Contém o plano de limpeza
Descreve os produtos de limpeza e explica seu modo de
preparação
Contém as instruções relativas aos procedimentos a ado‐
tar na limpeza
Contém e refere-se às instruções relativas ao manuseio
do vaporizador combinado aplicadas repetidamente na
limpeza

Contém o plano de manutenção
Operador
Avisa de um possível modo de emergência em caso de
ocorrência de erros
Contém um catálogo de possíveis erros e falhas e descre‐
ve as reações necessárias
Contém as instruções para os trabalhos de manutenção
que podem ser realizadas pelo próprio usuário
Refere-se às instruções relativas ao manuseio do vapori‐
zador combinado aplicadas nos trabalhos de manutenção

Notação de números decimais
Visando a uniformidade internacional, utiliza-se sempre um ponto decimal.
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2 Estrutura e funcionamento
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo descrevemos a estrutura do vaporizador combinado e explicamos suas funções.

2.1 As funções do vaporizador combinado
O modo de operação Cozinhar
Em seu vaporizador combinado você pode cozinhar diversos alimentos. Para isso, o vaporizador
combinado pode trabalhar nos modos de operação seguintes:
■
Vapor
■
Vapor combinado
■
Ar quente
■
Smoker (opcional)
Método de cozimento padrão
Com os modos de operação Cozinhar, você pode realizar, entre outros, os métodos de cozimento se‐
guintes em conexão com as funções adicionais do ACS+ HumidityPro, Crisp&Tasty, Velocidade do
ventilador e BakePro:
■
■
■
■
■

Cozinhar
Escaldar
Tostar
Dourar
Conservação

■
■
■
■
■

Vaporização
Escalfar
Grelhar
Gratinar
Defumar (opcional)

■
■
■
■

Vaporizar
Refogar
Assar
Descongelar alimentos

Método de cozimento especiais
Em combinação com os modos de operação e funções adicionais, é possível realizar os métodos de
cozimento seguintes com o easyTouch:
■
■

Cozimento a baixa temperatura
Cook&Hold

■
■

Cozimento DT
Cozimento noturno

■
■

ecoCooking
Biocozimento de baixo nível
de oxigênio

O modo de operação Regeneração
Em seu vaporizador combinado você pode regenerar diversos alimentos. Para isso, o vaporizador
combinado pode trabalhar nos três modos de operação seguintes:
■
Regeneração à la Carte
■
Regeneração de banquetes (apenas com o easyTouch)
■
Regeneração de pratos (apenas com o easyTouch)
Perfis de cozimento e o livro de receitas
Um perfil de cozimento é uma combinação de parâmetros de cozimento, como temperatura e tempo
de cozimento, por exemplo. É possível criar seu próprio perfil de cozimento e administrá-lo no 'Livro
de receitas'. Além disso você encontra no 'Livro de receitas' perfis de cozimento pré-definidos.
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Limpeza da câmara de cozimento com o easyTouch
Há dois sistemas de limpeza disponíveis para a câmara de cozimento:
Limpeza totalmente automática da câmara de cozimento ConvoClean+:
■
Qualquer combinação de quatro níveis de limpeza, três durações de limpeza e das funções adi‐
cionais Desinfecção por vapor e Secagem
■
Limpeza da câmara de cozimento sem o emprego de produtos de limpeza, lavagem com água
■
Limpeza da câmara de cozimento apenas com abrilhantador ConvoCare
■
Limpeza semiautomática da câmara de cozimento

■

Limpeza da câmara de cozimento no easyDial
Há dois sistemas de limpeza disponíveis para a câmara de cozimento:
Limpeza totalmente automática da câmara de cozimento ConvoClean:
■
Oito perfis de limpeza para diversos graus de sujeira, parcialmente inclusive é possível selecio‐
nar desinfecção por vapor e secagem.
■
Limpeza da câmara de cozimento sem o emprego de produtos de limpeza, lavagem com água
■
Limpeza semiautomática da câmara de cozimento

■

Manual de operação
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2.2 Estrutura e funcionamento do vaporizador combinado
Peças e funções (aparelho de mesa elétrico)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 6.10 representando todos os tama‐
nhos de aparelhos elétricos de mesa:

Pos. Designação
1

Tubuladura de ventilação

Função
■
■

Suga o ar do ambiente para desumidificar a câmara de cozi‐
mento
Compensa as flutuações de pressão na câmara de cozimento

2

Tubuladura de saída de ar

Deixa escapar vapores quentes

3

Puxador da porta

■
■
■
■

4

Porta do aparelho

■
■

5

Painel de controle

■
■

6

Chapa de aspiração

■
■

Abre e fecha a porta do aparelho
Posição de ventilação para a abertura de segura do aparelho
("fecho de segurança")
Função suplementar
Material antibacteriano com íons de prata ("HygienicCare")
Fecha a câmara de cozimento
Ao ser aberta ela pode ser empurrada para trás pela lateral do
aparelho para economizar espaço ("porta de correr") (opcional)
Serve para operar o aparelho
Antibacteriano ("HygienicCare")
Serve para a distribuição homogênea do calor na câmara de
cozimento
Separa o compartimento do ventilador da câmara de cozimento

7

Porta-bandejas

8

Sensor da temperatura in‐
terna, sensor de vácuo
(opcional)

9

Bandeja coletora de gotas
da porta
Câmara de cozimento

Coleta o condensado que escorre na parte interna da porta do
aparelho
Recebe o alimento durante o procedimento de cozimento

Bandeja coletora de gotas
do aparelho
Pistola de água enrolável
(em casos excepcionais
sem esse equipamento)

Coleta o líquido que pinga ou o condensado da câmara de cozi‐
mento
■ Serve exclusivamente para enxaguar a câmara de cozimento
com água
■ É retraído automaticamente para dentro do suporte após seu
uso
■ Antibacteriano ("HygienicCare")

10
11
12
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Serve para colocar os suportes normatizados para o preparo de
alimentos
■ Serve para a medição da temperatura interna do alimento
■ Vem opcionalmente em duas versões, conectado internamente
de forma permanente ou conectável externamente temporaria‐
mente
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Pos. Designação
13
14

Iluminação da câmara de
cozimento
Placa de características

Função
■
■

Ilumina a câmara de cozimento
É controlada por programa

Serve para identificar o aparelho

Peças e funções (aparelho de mesa a gás)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado do tamanho 6.10 representando todos os apare‐
lhos de mesa a gás:

Pos. Designação
1

Tubuladura de ventilação

Função
■
■

3

Tubuladura de saída de
gás
Tubuladura de saída de ar

4

Puxador da porta

2

Conduzem os gases de escape para fora
Deixa escapar vapores quentes
■
■
■
■

5

Porta do aparelho

■
■

6

Painel de controle

■
■

7

Chapa de aspiração

■
■

8

Porta-bandejas

9

Sensor da temperatura in‐
terna, sensor de vácuo
(opcional)

10

Bandeja coletora de gotas
da porta
Câmara de cozimento

11
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Suga o ar do ambiente para desumidificar a câmara de cozi‐
mento
Compensa as flutuações de pressão na câmara de cozimento

Abre e fecha a porta do aparelho
Posição de ventilação para a abertura de segura do aparelho
("fecho de segurança")
Função suplementar
Material antibacteriano com íons de prata ("HygienicCare")
Fecha a câmara de cozimento
Ao ser aberta ela pode ser empurrada para trás pela lateral do
aparelho para economizar espaço ("porta de correr") (opcional)
Serve para operar o aparelho
Antibacteriano ("HygienicCare")
Serve para a distribuição homogênea do calor na câmara de
cozimento
Separa o compartimento do ventilador da câmara de cozimento

Serve para colocar os suportes normatizados para o preparo de
alimentos
■ Serve para a medição da temperatura interna do alimento
■ Vem opcionalmente em duas versões, conectado internamente
de forma permanente ou conectável externamente temporaria‐
mente
Coleta o condensado que escorre na parte interna da porta do
aparelho
Recebe o alimento durante o procedimento de cozimento
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Pos. Designação

Função

13

Bandeja coletora de gotas
do aparelho
Pistola de água enrolável
(em casos excepcionais
sem esse equipamento)

14

Iluminação da câmara de
cozimento

■

Placa de características

Serve para identificar o aparelho

12

15

Coleta o líquido que pinga ou o condensado da câmara de cozi‐
mento
■ Serve exclusivamente para enxaguar a câmara de cozimento
com água
■ É retraído automaticamente para dentro do suporte após seu
uso
■ Antibacteriano ("HygienicCare")
■

Ilumina a câmara de cozimento
É controlada por programa

Peças e função para proteção especial (apenas na versão para presídios)
A figura seguinte mostra o equipamento complementar para a proteção especial em um vaporizador
combinado do tamanho 6.10, que representa todos os tamanhos de aparelhos:

Pos. Designação
1

Cobertura com trava do
painel de controle

2

Cadeado

3

Cadeado

Função
A cobertura pode ser dobrada em frente do painel de controle e
travada na carcaça do aparelho, impedindo o uso não autorizado
do vaporizador combinado.
■ Para trancar a cobertura do painel de controle na carcaça do
aparelho
■ Não faz parte do fornecimento.
■
■

4

Dispositivo de travamento
da porta do aparelho.
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Para trancar a porta na carcaça do aparelho
Não faz parte do fornecimento.

Permite o travamento em dois níveis da porta do aparelho para
evitar sua abertura e fechamento não autorizados
Funcionamento da porta do aparelho:
■ Ao acionar a posição de travamento superior, a porta do apare‐
lho permanece totalmente trancada.
■ Ao acionar a posição de travamento inferior, a porta do apare‐
lho pode ser aberta até a posição de ventilação.
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2.3 Estrutura e funcionamento do painel de controle
Estrutura e componentes do painel de controle com o easyTouch
Pos.

Designação

1

Chave LIG/DES Liga e desliga o vaporizador combinado
do aparelho
Display full
Operação central do aparelho
touch
■ Operação tocando-se os ícones das
imagens no painel de controle (display
full touch)
■ Indicação do status

2

3

Interface USB

Função

Conexão de um pendrive USB

Estrutura e componentes do painel de controle no easyDial
Pos.

Designação

1

Chave LIG/DES Liga e desliga o vaporizador combinado
do aparelho
Painel de con‐
Operação central do aparelho
trole
■ Botões para a entrada dos programas
de cozimento
■ Displays para exibição dos valores
ajustados
■ Indicadores de solicitação ao operador

2
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Função

3

Interface USB

Conexão de um pendrive USB

4

C-Dial

Ajusta os parâmetros de cozimento giran‐
do e pressionando o gerador de pulsos.
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3 Para sua segurança
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo transmitimos todos os conhecimentos necessários para manusear com segurança o
vaporizador combinado sem colocar a você mesmo ou terceiros em situação de perigo.
Leia especialmente este capítulo com muita atenção!

3.1

Instruções de segurança básicas

Sentido destas instruções
Estas instruções devem assegurar que todas as pessoas que lidarem com o vaporizador combinado
estejam bem informadas dos perigos e das medidas de segurança, além dos avisos de advertência
contidos nas instruções de operação e no vaporizador combinado. Se não observar essas prescri‐
ções, existe o perigo de sofrer ferimentos que podem resultar até em morte, além de danos materiais.
Manuseio dos manuais da documentação do cliente
Observe as prescrições a seguir:
■
Leia totalmente o capítulo 'Para a sua segurança' e os capítulos que fazem referência ao assunto.
■
Mantenha os manuais da documentação do cliente sempre perto e à disposição para consulta.
■
Repasse os manuais da documentação do cliente junto com o vaporizador combinado quando
passar o vaporizador à outro usuário.
Manuseio do vaporizador combinado
Observe as prescrições a seguir:
■
Apenas pessoas que preencham os requisitos mencionados nestas instruções de operação po‐
dem manusear este vaporizador combinado.
■
Somente utilize o vaporizador combinado de acordo com o uso previsto. Jamais utilize o vaporiza‐
dor combinado para outros propósitos, mesmo que similares.
■
Respeite todas as instruções de segurança contidas nestas instruções de operação ou no vapori‐
zador combinado. Utilize principalmente o equipamento de proteção individual (EPI) prescrito.
■
Permaneça somente nos postos de trabalho indicados.
■
Não realize nenhuma modificação no vaporizador combinado, como a desmontagem de compo‐
nentes ou agregação de componentes não homologados. Não se deve acima de tudo colocar dis‐
positivos de segurança fora de operação.
Mais sobre o tema ...
Temas correlatos
Utilização de seu vaporizador combinado de acordo com a finalidade prevista

23

Avisos de advertência no vaporizador combinado

25

Visão geral dos perigos

27

Perigos e medidas de segurança durante a operação

30

Perigos e medidas de segurança durante a limpeza

36

Dispositivos de segurança

41

Requisitos do pessoal e dos locais de trabalho

43

Equipamento de proteção individual

44

Perigos e medidas de segurança na manutenção

40
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3.2

Utilização de seu vaporizador combinado de acordo com a
finalidade prevista

Utilização de acordo com a finalidade prevista
■

■

■

O vaporizador combinado foi desenvolvido e construído exclusivamente para cozer diferentes tipos
de alimentos em suportes padronizados para o preparo de alimentos (recipientes GN, tabuleiros
com medidas de cozimento específicas etc.). Para isso são usados vapor, ar quente e vapor com‐
binado (vapor superaquecido sem pressão).
Os suportes para o preparo de alimentos podem ser produzidos em aço inoxidável, cerâmica,
plástico, alumínio, aço esmaltado ou vidro. O suporte para o preparo de alimentos de vidro não
pode apresentar sinais de ter sido danificado.
O vaporizador combinado destina-se exclusivamente ao uso comercial e profissional.

Restrições de uso
Nem todos os materiais podem ser aquecidos no vaporizador combinado:
■
NÃO se pode aquecer pó seco ou granulados.
■
NENHUM material facilmente inflamável com ponto de ignição abaixo de 270 °C, como óleos, gor‐
duras, plásticos facilmente inflamáveis
■
NENHUM alimento em embalagens fechadas.
Requisitos do pessoal de operação
■

■

O vaporizador combinado somente deve ser operado por pessoal que cumpra determinados requi‐
sitos. Para requisitos de formação técnica e qualificação, ver 'Requisitos do pessoal e dos locais
de trabalho' na página 43.
O pessoal deve conhecer os riscos e as normas de comportamento no manuseio de cargas pesa‐
das.

Requisitos da funcionalidade do vaporizador combinado
■
■
■

O vaporizador combinado somente pode ser operado se todos os dispositivos de proteção estive‐
rem instalados, operacionais e devidamente travados.
As prescrições do fabricante para a operação e a manutenção do vaporizador combinado devem
ser observadas.
O vaporizador combinado pode ser carregado somente até o peso de abastecimento máximo ad‐
missível; ver 'Capacidade de carregamento do vaporizador combinado' na página 48.

Requisitos do ambiente do vaporizador combinado
Ambiente prescrito para o vaporizador combinado
■
Temperatura ambiente entre +4 °C e +35 °C
■
NENHUM atmosfera venenosa ou explosiva
■
Piso da cozinha seco para reduzir o riscos de acidentes
Requisitos do local de instalação
■
NENHUM alarme de incêndio ou sprinklers diretamente sobre o aparelho
■
NENHUM material, gás ou fluido inflamável acima, abaixo, nas proximidades ou no aparelho
Limitações de uso a serem observadas
■
Operação ao ar livre com proteção contra chuva e vento
■
É PROIBIDO deslocar ou mover o aparelho durante seu funcionamento
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Condições ao se efetuar a limpeza
■
■
■
■

Somente devem ser utilizados os produtos de limpeza homologados pelo fabricante.
Na limpeza NÃO se pode usar limpador de alta pressão.
Na limpeza externa NÃO se pode usar jato de água. A pistola de água enrolável deve ser usada
exclusivamente na limpeza da câmara de cozimento.
O vaporizador combinado NÃO pode ser tratado com ácidos ou exposto a vapores ácidos, com
exceção para fins de descalcificação da câmara de cozimento e da caldeira por um serviço de as‐
sistência técnica autorizado e em conformidade com as instruções do fabricante.
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3.3

Avisos de advertência no vaporizador combinado

Base fixa
Uma base fixa para o vaporizador combinado vem a ser uma mesa de trabalho fixa ou um suporte da
unidade fixo. Essas bases não foram projetadas para movimentação e desse modo não dispõem de
nenhum dispositivo auxiliar para deslocamentos.
Base móvel
Uma base móvel para o vaporizador combinado é, por exemplo, uma mesa de trabalho ou um supor‐
te sobre rodízios ou uma estrutura de empilhamento com rodízios.
Colocação dos avisos de advertência
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado elétrico do tamanho 6.10 com uma base móvel
representando todos os aparelhos de mesa:

Carro porta-bandejas (opcional; não com o Con‐
voSmoke)

Aviso de advertência requeridos
Os avisos de advertência a seguir devem ser afixados no vaporizador combinado e nos acessórios
opcionais no locais indicados e bem visíveis.
Área

Aviso de adver‐ Descrição
tência

1

Aviso de tensão elétrica perigosa / choque elétrico
Há perigo de choque elétrico por meio de peças condutoras de ten‐
são se a cobertura de proteção for aberta.

2

Aviso de existência de vapor quente e fumos
Há perigo de escaldadura em consequência do escape de vapor
quente e fumos ao se abrir a porta do aparelho.
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Área

Aviso de adver‐ Descrição
tência

2e3
o 3 não
com o
Convo‐
Smoke

2
apenas em
caso de
base mó‐
vel
3
não com o
Convo‐
Smoke
2
apenas em
caso de
base mó‐
vel
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Aviso de existência de alimento quente, suporte para o preparo de
alimentos quente e líquidos quentes
Há perigo de queimadura devido a alimentos quentes e suportes para
o preparo de alimentos também quentes se estes caírem das grelhas
ou se os alimentos escorregarem dos suportes mantidos em posição
inclinada. Esse perigo é especialmente alto em níveis de grelhas que
se encontram acima da visibilidade do operador.
Existe o perigo de escaldadura pelo derramamento de alimentos lí‐
quidos no caso de os níveis mais elevados das grelhas serem ocupa‐
dos com líquidos ou com alimentos que se liquefaçam durante o cozi‐
mento. Não utilize os níveis de grelhas superiores que estejam acima
de seu alcance visual para colocar alimentos líquidos ou que se lique‐
façam.
Alerta sobre o risco de inclinação e queda do vaporizador combinado
Há o risco de o vaporizador combinado virar se for movido. Mova o
vaporizador combinado somente com bastante cuidado.
Alerta sobre o risco de inclinação e queda do carro porta-bandejas
Há o risco de o carro porta-bandejas virar se for movido. Mova o car‐
ro porta-bandejas somente com bastante cuidado. Ao mover o carro
porta-bandejas, observe a existência de obstruções no caminho ou ir‐
regularidades no piso.
Alerta de risco de danificação ou desligamento forçado das conexões
do aparelho
Há risco de as conexões do aparelho serem danificadas ou arranca‐
das se o vaporizador combinado for movido. Mova o vaporizador
combinado sempre com bastante cuidado, de acordo com a amplitu‐
de de alcance dos cabos de conexão. Após cada deslocamento, fixe
o vaporizador combinado para evitar que se afaste rodando.
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3.4

Visão geral dos perigos

Normas gerais para evitar perigos e medidas de segurança
O vaporizador combinado é construído de tal modo que o usuário fique protegido de todos os perigos
evitáveis do ponto de vista construtivo.
Mesmo utilizando o vaporizador combinado de acordo com o uso previsto, existem ainda perigos resi‐
duais, contra os quais é necessário tomar medidas preventivas. De alguns desses perigos um dispo‐
sitivo de segurança pode, até certo grau, protegê-lo. É necessário todavia cuidar para que esses dis‐
positivos de segurança estejam em seu lugar e operacionais.
A seguir você verá os tipos de perigos residuais e seus efeitos.
Locais perigosos
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado a gás do tamanho 6.10 representando todos os
aparelhos de mesa:

Dissipação de calor (1)
O vaporizador combinado esquenta na câmara de cozimento, no lado interno da porta do aparelho e
no duto do lado superior do aparelho. Esse fator causa:
■
Risco de incêndio devido à liberação de calor do vaporizador combinado
■
Perigo de queimadura em superfícies quentes na parte interna e externa do vaporizador combina‐
do, internamente ainda em peças do aparelho, suportes para o preparo de alimentos e outros
acessórios usados para cozinhar
■
Perigo de queimadura nos dutos na parte de cima do aparelho
■
Perigo de queimadura em acessório quente utilizado no cozimento quando ele foi retirado do apa‐
relho após o cozimento e colocado em outro local. Isso refere-se especialmente ao suporte de
grelhas (não com o ConvoSmoke) ou a gaveta de defumação (apenas com o ConvoSmoke).
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Vapor quente / fumos (2)
O vaporizador combinado gera vapor quente ou fumos que escapam ao abrir a porta do aparelho, e
que são transportados com a porta fechada por meio da tubuladura de saída de ar em cima no vapo‐
rizador combinado. Esse fator causa:
■
Perigo de escaldadura por meio vapor quente ao abrir a porta do aparelho. Por meio porta do apa‐
relho e do seu fecho de segurança você está protegido de vapor quente, se ao abrir a porta do
aparelho utilizar a posição de ventilação e cuidar para que a porta do aparelho esteja intacta. Pe‐
de-se especial atenção ao abrir a porta do aparelho caso o canto superior da porta se encontre
abaixo do campo de visão, que vem a ser o caso em uma estrutura de empilhamento.
■
Perigo de escaldadura por de meio vapor e gordura quente caso se lance um jato de água em gor‐
dura quente
■
Perigo de escaldadura por alta temperatura do duto no lado superior do aparelho
Líquidos quentes
No vaporizador combinado cozinham-se alimentos. Esses alimentos podem ser também líquidos ou
tornarem-se líquidos durante o cozimento. Esse fator causa:
■
Perigo de escaldadura por meio de líquidos quentes, que podem ser derramados por meio de
uma manipulação inadequada
Peças condutoras de tensão (3)
O vaporizador combinado contém peças condutoras de tensão. Esse fator significa:
Perigo devido a peças condutoras de tensão caso a cobertura não se encontre no lugar
■
Perigo de choque elétrico se o vaporizador combinado for limpo externamente com uma pistola de
água

■

Hélice do ventilador (4)
O vaporizador combinado tem uma ou duas hélices de ventilador, dependendo do tamanho do apare‐
lho. Esse fator causa:
■
Perigo de ferimento das mãos na hélice do ventilador na câmara de cozimento atrás da chapa de
aspiração se esta não estiver corretamente montada em seu lugar
Contato com produtos de limpeza
O vaporizador combinado precisa ser limpo com produtos de limpeza especiais. Esse fator causa:
■
Perigo devido a produto de limpeza com efeito parcialmente corrosivo
Peças que se movem umas contra as outras (5)
Durante diversas atividades, como fechamento ou abertura da porta do aparelho ou na sua limpeza,
existe o perigo de prensar e cortar a mão.
Pistola de água (6)
No vaporizador combinado há uma pistola de água, que pode representar diversos perigos:
■
Perigo de escaldadura caso na câmara de cozimento quente espirre-se água com a pistola duran‐
te, por exemplo, a limpeza
■
Perigo de escaldadura se o vaporizador combinado ficar muito próximo de aparelhos para o aque‐
cimento de gordura e nesse aparelho seja borrifada água com a pistola
■
Perigo de escaldadura quando se encontrar na câmara de cozimento um recipiente com gordura
líquida no qual se espirre água com a pistola
■
Perigo de choque elétrico se o vaporizador combinado for limpado externamente com a pistola de
água
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Interrupção da cadeia do frio
Na alimentação antecipada da câmara de cozimento, como p. ex. na pré-seleção do tempo de início
do programa de cozimento ou na interrupção do cozimento, a cadeia do frio dos alimentos resfriados
pode ser interrompida. Esse fator causa:
■
Perigo para seus convidados em consequência da contaminação microbiológica de alimentos
Gás (7)
Este vaporizador combinado é um aparelho a gás, o que implica em perigos adicionais:
■
Perigo de explosão devido a tubulação de gás defeituosa ou com vazamento
■
Perigo de queimadura devido a escape de gás quente na tubuladura de saída de gás
■
Perigo de explosão devido a escape de ar quente sobre o aparelho a gás
■
Perigo de falta de oxigênio na cozinha devido a um queimador mal ajustado, suprimento de ar de
combustão insuficiente e/ou exaustão de gás.
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3.5

Perigos e medidas de segurança durante a operação

Origem do perigo por calor - superfícies quentes
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de queimadura
em superfícies quentes

Parte externa da porta do aparelho

Não tocar superfícies por tempo
mais do que o necessário
Usar as roupas de proteção prescri‐
tas, especialmente luvas de prote‐
ção

■

■

Em todo a câmara de cozimento,
inclusive todas as peças que se
encontram ou se encontravam lá
durante a operação de cozimento
Na parte interna da porta do apa‐
relho

No lado superior do aparelho se elé‐
trico:
■ Tubuladura de saída de ar
■ Tubuladura de ventilação
No lado superior do aparelho se a
gás:
■ Tubuladura de saída de ar
■ Tubuladura de saída de gás
■ Tubuladura de ventilação
Origem do perigo por calor - vapor quente/fumos
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de escaldadura
por vapor quente

Na frente do aparelho, caso a porta
do mesmo não esteja intacta
Diante do aparelho, se a câmara de
cozimento for resfriada com 'Cool
down'

Verificar o estado da porta do apare‐
lho
■ Manter certa distância do apare‐
lho, pois da porta aberta despren‐
dem-se dele vapor quente e fumos
■ Não colocar a cabeça na câmara
de cozimento

Ao abrir a porta do aparelho

■
■
■

Usar a posição de ventilação da
porta do aparelho
Não colocar a cabeça na câmara
de cozimento
Verificar a funcionalidade da posi‐
ção de ventilação

Em aparelhos elétricos:
Não movimentar partes do corpo
nas proximidades da tubuladura de
■ Sobre a tubuladura de saída de ar
saída de ar
Em aparelhos a gás:
Não mover partes do corpo nas pro‐
ximidades da tubuladura de saída
■ Sobre a tubuladura de saída de ar
de ar e de gás
e de gás

Manual de operação

30

3 Para sua segurança
Origem do perigo por calor - líquidos quentes
Perigo
Perigo de escaldadura
por líquido quente

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■
■

No compartimento interior
Exterior do aparelho

Medida preventiva
Utilizar apenas recipientes com as
medidas GN adequadas.
Ao utilizar suporte de pratos (não
com o ConvoSmoke):
■ Utilizar apenas pratos permitidos e
que tenham o diâmetro adequado.
Respeitar o peso de abastecimento
máximo.
Inserir os suportes para o preparo
de alimentos de acordo com as nor‐
mas em página 45 um aparelho de
tamanho X.10 ou em página 47
um do tamanho X.20.
Colocar recipiente com alimento lí‐
quido ou que se liquefaz apenas em
níveis de grelhas visíveis e retirá-los
horizontalmente
Usar luvas de proteção
Ao utilizar porta-bandejas:
■ Fixar corretamente o porta-bande‐
jas
Ao utilizar suporte de grelhas ou de
pratos e carro porta-bandejas (não
com o ConvoSmoke):
■ Ao carregar e deslocar o carro
porta-bandejas, fixar o dispositivo
de fixação do suporte de grelhas
ou do suporte de pratos
■ Ao deslocar o suporte de grelhas,
trave a proteção contra desliza‐
mento do carro porta-bandejas
■ Transporte os líquidos quentes no
carro porta-bandejas somente co‐
bertos
■ Cuidar para que o carro porta-ban‐
dejas não tombe. Esse perigo
existe se o carro porta-bandejas
for transportado sobre uma super‐
fície inclinada, bater em um obstá‐
culo ou estiver muito pesadamen‐
te carregado.
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3 Para sua segurança
Origem do perigo por calor - alimento quente e suporte para o preparo de alimentos quente
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de queimadura
devido a alimento
quente e suporte para o
preparo de alimentos
quente

Na câmara de cozimento e fora do
aparelho, quando o suporte para o
preparo de alimentos estiverem co‐
locados em trilhos em L.

Usar apenas suportes para o prepa‐
ro de alimentos (tabuleiros, grelhas)
com medidas de cozimento apro‐
priadas.
Respeitar o peso de abastecimento
máximo.
Inserir os suportes para o preparo
de alimentos de acordo com as nor‐
mas em página 46 um aparelho de
tamanho X.10 ou em página 47
um do tamanho X.20.
Retirar os suportes para o preparo
de alimentos na horizontal, pois po‐
dem cair dos níveis de grelha
Usar luvas de proteção
Ao utilizar porta-bandejas:
■ Fixar corretamente o porta-bande‐
jas
Ao utilizar suporte de grelhas e car‐
ro porta-bandejas (não com o Con‐
voSmoke):
■ Ao carregar e deslocar o carro
porta-bandejas, fixar o dispositivo
de fixação do suporte de grelhas.
■ Cuidar para que o carro porta-ban‐
dejas não tombe. Esse perigo
existe se o carro porta-bandejas
for transportado sobre uma super‐
fície inclinada, bater em um obstá‐
culo ou estiver muito pesadamen‐
te carregado.

Origem do perigo - operação de defumação
Perigo
Perigo de queimadura
por ignição de material
de defumação e gases
de combustão, risco de
problemas respiratórios
causados pela inalação
de fumaça
Perigo de queimadura
e de incêndio devido a
faíscas

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■

■

■

Medida preventiva

Se ao abrir a porta do aparelho
Jamais abra a porta do aparelho du‐
entrar corrente de ar na câmara
rante a defumação
de cozimento e devido a isso ma‐
terial de defumação ou gás de
combustão inflamarem-se de mo‐
do explosivo.
Se ao abrir a porta do aparelho for
respirada fumaça
Se o vento soprar sobre o material
quente em defumação

■

■

■
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Somente retirar a cobertura da ga‐
veta de defumação depois de que
ela tenha esfriado completamente
em um local protegido do fogo e
do vento
Durante a defumação, sempre
manter a cobertura na gaveta de
defumação.
Eliminar os restos de queima do
material defumado apenas quando
estiverem frios.

3 Para sua segurança
Origem do perigo por calor - outros fatores
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de incêndio de‐
vido à liberação de ca‐
lor do aparelho
Perigo de escaldadura
por jato de água

Se materiais, gases ou líquidos in‐
flamáveis forem colocados próximos
ou sobre o aparelho.
Quando se encontrar na câmara de
cozimento um recipiente com gordu‐
ra líquida no qual se espirre um jato
de água

Não colocar materiais, gases ou lí‐
quidos inflamáveis próximos do apa‐
relho ou sobre ele.
Não borrifar em gordura líquida

Origem do perigo - contaminação de alimentos
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de contamina‐
ção microbiológica de
alimentos

Na interrupção da cadeia do frio dos Cuidar da conservação da cadeia de
alimentos em consequência do car‐ frio:
regamento prematuro da câmara de ■ Não armazenar temporariamente
cozimento
o alimento no aparelho
■ Cozinhar a baixa temperatura
(< 65 °C) apenas por meio de pes‐
soal profissional
Na interrupção manual do cozimen‐
to

Medida preventiva

■
■

Na interrupção do cozimento por
queda de energia

Jamais interromper deliberada‐
mente o cozimento
Não armazenar temporariamente
o alimento no aparelho

Depois de o aparelho reiniciar, con‐
sidere o tempo para reiniciar neces‐
sário levando em conta o estado
dos alimentos
Perigo de contamina‐
No cozimento a baixa temperatura
Durante o cozimento a baixa tempe‐
ção microbiológica de
ou ao manter pratos quentes, se o
ratura ou quando estiver mantendo
alimentos em ambien‐
aparelho for também carregado de
alimentos quentes, não carregar ain‐
tes quentes no intervalo alimentos frios
da alimentos frios
de temperatura entre
■ Cozinhar a baixa temperatura
No cozimento a baixa temperatura
30 °C e 65 °C
ou ao manter pratos quentes em ge‐
(< 65 °C) apenas por meio de pes‐
ral
soal profissional
■ Reduzir a quantidade de micro-or‐
ganismos no alimento antes do
cozimento a baixa temperatura,
por exemplo, assando ligeiramen‐
te o prato
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3 Para sua segurança
Origem do perigo - deslocamento do aparelho na base sobre rodízios
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de prensar di‐
Durante o deslocamento do apare‐
versas partes do corpo lho na base sobre rodízios
Perigo de prensar as
mãos e os pés
Perigo de escaldadura
por água residual quen‐
te
Perigo de escaldadura
por alimento líquido e
quente
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão
Perigo de explosão por
gás
Perigo de irritação da
pele e dos olhos pelo
contato com produtos
de limpeza

Medida preventiva
■

■

■

Puxar para diante o aparelho de
acordo com a amplitude de movi‐
mento do dispositivo de retenção
da base sobre rodízios
(máx. 0.5 m) exclusivamente para
limpar a carcaça do vaporizador
combinado ou o piso sob o apare‐
lho
Ao operar os aparelhos, sempre
travar os rodízios com o freio de
estacionamento
Diariamente antes da colocação
em funcionamento verificar o tra‐
vamento das rodas

Origem do perigo - corrente elétrica
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de choque elétri‐ Se o aparelho na base com rodízios
co por peças conduto‐ forem colocados em movimento in‐
ras de tensão
voluntariamente e o suprimento de
energia é interrompido

Medida preventiva
■

■

■

Antes da operação, certificar-se
de que o dispositivo de retenção
que limita a amplitude de movi‐
mento da base com o aparelho es‐
teja conectado
Ao operar os aparelhos, sempre
travar os rodízios com o freio de
estacionamento
Diariamente antes da colocação
em funcionamento verificar o tra‐
vamento das rodas

Origem do perigo - água
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de queda em pi‐ Se o aparelho na base com rodízios
so molhado
forem colocados em movimento in‐
voluntariamente e o suprimento de
água é interrompido

Medida preventiva
■

■

■
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Antes da operação, certificar-se
de que o dispositivo de retenção
que limita a amplitude de movi‐
mento da base com o aparelho es‐
teja conectado
Ao operar os aparelhos, sempre
travar os rodízios com o freio de
estacionamento
Diariamente antes da colocação
em funcionamento verificar o tra‐
vamento das rodas

3 Para sua segurança
Origem do perigo - gás
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de explosão por
gás

Quando o aparelho é movido

Em princípio, não mover o aparelho
durante seu funcionamento
Em aparelhos sobre base com rodí‐
zios e mangueira de conexão:
■ Puxar para diante o aparelho de
acordo com a amplitude de movi‐
mento do dispositivo de retenção
da base sobre rodízios
(máx. 0.5 m) exclusivamente para
limpar a carcaça do vaporizador
combinado ou o piso sob o apare‐
lho
■ Ao operar o aparelho, sempre tra‐
var os rodízios com o freio de es‐
tacionamento
■ Diariamente antes da colocação
em funcionamento verificar o tra‐
vamento das rodas

Perigo de asfixia por
falta de ar respirável

No local de instalação do aparelho

■
■
■

■

Não alterar a área inferior do apa‐
relho
Operar o aparelho apenas em am‐
biente sem vento
Ao fazê-lo, certifique-se de que os
dispositivos de ventilação e de
exaustão funcionam e as normas
de ventilação prescritas pelo insta‐
lador de gás são observadas
Fazer a manutenção anual do
aparelho

Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de ferimento pe‐ Se a câmara de cozimento estiver
la hélice do ventilador
sendo refrigerada com 'Cool down'
em movimento
com a porta do aparelho aberta e a
Hélice do ventilador estejam livre‐
mente acessíveis devido à chapa de
aspiração faltante.
Perigo de resvalar devi‐ Em frente do aparelho
do ao escoamento do
condensado
Perigo de prensar as
Ao deslocar o carro porta-bandejas
mãos
Na introdução do suporte de grelhas
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Medida preventiva
Certifique-se de que a chapa de as‐
piração esteja no lugar e bloqueada

Manter sempre seco o piso em torno
do aparelho
Sempre utilizar o manípulo do carro
porta-bandejas ao movê-lo
Empurrar o suporte de grelhas na
câmara de cozimento e retirá-lo de
lá sempre segurando-o pelo puxa‐
dor.

3 Para sua segurança

3.6

Perigos e medidas de segurança durante a limpeza

Origem do perigo - produto de limpeza
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de queimaduras
químicas e irritação da
pele, olhos e órgãos
respiratórios em decor‐
rência do contato com
produtos de limpeza e
seus vapores

Na limpeza totalmente automática:
Em frente à porta do aparelho

Medida preventiva
■

■

Em todas os trabalhos de limpeza:

■

■

■

■
■

Ao manusear os recipientes dos
produtos de limpeza
Ao manusear os frascos de dosa‐
gem individual
Se produtos de limpeza agressivos
forem usados

Não abrir a porta do aparelho du‐
rante a limpeza totalmente auto‐
mática da câmara de cozimento
com recipientes conectados
Durante a limpeza totalmente au‐
tomática da câmara de cozimento
com dosagem individual, abrir a
porta do aparelho apenas quando
solicitado pelo software.
Não deixar o produto de limpeza
entrar em contato com os olhos e
a pele
Não aquecer o aparelho com o
produto de limpeza colocado. Isso
é permitido apenas no procedi‐
mento controlado da limpeza se‐
miautomática ou totalmente auto‐
mática.
Vaporizador o produto de limpeza
no aparelho apenas quando solici‐
tado pelo software ou a uma tem‐
peratura da câmara de cozimento
de até no máx. 60 ºC
Não respirar a névoa de pulveriza‐
ção
Usar equipamento de proteção in‐
dividual

Usar equipamento de proteção indi‐
vidual
Usar equipamento de proteção indi‐
vidual
Utilizar apenas produto de limpeza,
especificado em 'Produto de limpe‐
za' na página 97

Origem do perigo - contaminação de alimentos
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de contamina‐
ção microbiológica de
alimentos via produtos
de limpeza

Em caso de manuseio incorreto dos
frascos de dosagem individual dos
produtos de limpeza e do abrilhanta‐
dor

Perigo de contamina‐
ção microbiológica de
alimentos via produtos
de limpeza

Se após a limpeza semiautomática
em aparelhos sem pistola de água a
câmara de cozimento for insuficien‐
temente lavada
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Medida preventiva
■

■

Cuidar para não molhar a área de
trabalho com produtos de limpeza
ou o abrilhantador
Não colocar frascos de dosagem
individual no chão, pois gotas do
produto de limpeza ou do abrilhan‐
tador podem vazar

Para lavar, em vez da pistola de
água utilize um jato de água externo
ou limpe bem a câmara de cozimen‐
to, o acessório e a área atrás da
chapa de aspiração com muita água
e um pano macio.

3 Para sua segurança
Origem do perigo - calor
Perigo
Perigo de queimadura
em superfícies quentes

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
Parte externa da porta do aparelho
Em todo a câmara de cozimento,
inclusive todas as peças que se
encontram ou se encontravam lá
durante a operação de cozimento
■ Na parte interna da porta do apa‐
relho

Medida preventiva
■

■

■

Antes de iniciar os trabalhos de
limpeza, aguardar até que a tem‐
peratura na câmara de cozimento
tenha caído abaixo de 60 °C
Usar as roupas de proteção pres‐
critas, especialmente luvas de pro‐
teção

No lado superior do aparelho se elé‐
trico:
■ Tubuladura de saída de ar
■ Tubuladura de ventilação
No lado superior do aparelho se a
gás:
■ Tubuladura de saída de ar
■ Tubuladura de saída de gás
■ Tubuladura de ventilação
Perigo de escaldadura Em toda a câmara de cozimento
por vapor quente se na
câmara de cozimento
quente espirrar-se água

■

■

Perigo de escaldadura
por vapor quente

Diante do aparelho, se a câmara de
cozimento for resfriada com 'Cool
down'

■

■

Perigo de escaldadura
por jato de água
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Aguardar antes dos trabalhos de
limpeza que a temperatura na câ‐
mara de cozimento tenha caído
abaixo de 60 °C
Usar as roupas de proteção pres‐
critas, especialmente luvas de pro‐
teção
Manter certa distância do apare‐
lho, pois da porta aberta despren‐
dem-se dele vapor quente e fumos
Não colocar a cabeça na câmara
de cozimento

Não borrifar em gordura líquida

3 Para sua segurança
Origem do perigo - deslocamento do aparelho na base sobre rodízios
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Todos os perigos men‐
cionados

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Medida preventiva
■

■
■

■

Perigo de prensar di‐
versas partes do corpo

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Perigo de prensar as
mãos e os pés
Perigo de escaldadura
por água residual quen‐
te

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios
Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

■
■

Observar os cabos de conexão.
Realizar o deslocamento com no
mínimo duas pessoas

Manter a porta do aparelho fechada
■
■
■

Perigo de escaldadura
por alimento líquido e
quente
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão
Perigo de explosão por
gás
Perigo de irritação da
pele e dos olhos pelo
contato com produtos
de limpeza

Antes de mover a tubulação de
escoamento da água, desconectá-la de uma conexão permanente
Desenergizar o aparelho antes de
movê-lo
Antes de movê-la (para, por exem‐
plo, limpar a carcaça do vaporiza‐
dor combinado ou o piso), verifi‐
que se o dispositivo de retenção
que limita o raio de movimentação
da base com o aparelho está co‐
nectado.
Ao mover os cabos/dutos de cone‐
xão (elétricos, do gás, hidráulicos),
cuidar para não passar sobre eles

Deixar o aparelho resfriar
Limpe toda a água derramada
imediatamente
Vestir roupa de proteção

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Apenas desloque aparelhos nos
quais não haja mais alimentos

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Observar os cabos/tubos de cone‐
xão (elétricos e hidráulicos)

Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios
Durante o deslocamento do apare‐
lho na base sobre rodízios

Observe o tubo de conexão de gás
■
■

Observar que as conexões sejam
longas o suficiente
Ao deslocar a base, manter o reci‐
piente de limpeza fechado

Perigo de tropeçar de‐ Ao limpar atrás dos aparelhos puxa‐ Realizar essa atividade com cuidado
vido a conexões assen‐ dos para a frente
tadas abertas
Perigo de queda em pi‐ ■ Ao limpar atrás dos aparelhos pu‐ ■ Limpe toda a água derramada
so molhado causado
xados para a frente
imediatamente
■ Em frente dos aparelhos
■ Observar que as conexões sejam
por água residual
longas o suficiente
Perigo de queda em
um piso molhado cau‐
sada pelo limpador
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Ao deslocar o aparelho, manter o re‐
cipiente de limpeza fechado

3 Para sua segurança
Origem do perigo - corrente elétrica
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de choque devi‐
do a curto-circuito

Contato do aparelho com água

Medida preventiva
■
■

Perigo de choque elétri‐ Se o aparelho na base com rodízios
co por peças conduto‐ forem colocados em movimento in‐
ras de tensão
voluntariamente e o suprimento de
energia é interrompido

■

■

■

Não borrifar a carcaça externa
com água
Ao limpar, manter sempre a tampa
da entrada USB fechada
Antes da operação, certificar-se
de que o dispositivo de retenção
que limita a amplitude de movi‐
mento da base com o aparelho es‐
teja conectado
Ao operar os aparelhos, sempre
travar os rodízios com o freio de
estacionamento
Diariamente antes da colocação
em funcionamento verificar o tra‐
vamento das rodas

Origem do perigo - gás
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de explosão por
gás

Quando o aparelho é movido

Em aparelhos sobre base com rodí‐
zios e mangueira de conexão:
■ Puxar o aparelho para diante so‐
mente dentro de sua margem de
movimento para limpar a carcaça
ou o piso. A amplitude de movi‐
mento é dada pelo dispositivo de
retenção visando a proteção me‐
cânica (tipicamente 0.5 m).
■ Jamais tracionar os cabos de co‐
nexão.

Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Medida preventiva

Perigo de ferimento pe‐ Se a câmara de cozimento estiver
Certifique-se de que a chapa de as‐
la hélice do ventilador
sendo refrigerada com 'Cool down'
piração esteja no lugar e bloqueada
em movimento
com a porta do aparelho aberta e a
Hélice do ventilador estejam livre‐
mente acessíveis devido à chapa de
aspiração faltante.
Perigo de prensar as
Ao abrir e fechar a porta de vidro
Realizar essa atividade com cuidado
mãos e cortar os dedos duplo
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3 Para sua segurança

3.7

Perigos e medidas de segurança na manutenção

Origem do perigo - calor
Perigo
Perigo de queimadura
em superfícies quentes

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
Parte externa da porta do aparelho
Em todo a câmara de cozimento,
inclusive todas as peças que se
encontram ou se encontravam lá
durante a operação de cozimento
■ Na parte interna da porta do apa‐
relho

Medida preventiva
■

■

■

No lado superior do aparelho se elé‐
trico:
■ Tubuladura de saída de ar
■ Tubuladura de ventilação

Antes de iniciar os trabalhos de
manutenção, aguardar até que a
temperatura na câmara de cozi‐
mento tenha caído abaixo de
60 °C
Usar as roupas de proteção pres‐
critas, especialmente luvas de pro‐
teção

No lado superior do aparelho se a
gás:
■ Tubuladura de saída de ar
■ Tubuladura de saída de gás
■ Tubuladura de ventilação
Origem do perigo - corrente elétrica
Perigo
Perigo de choque elétri‐
co por peças conduto‐
ras de tensão

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?
■
■
■

Abaixo da cobertura
Abaixo do painel de controle
No cabo de conexão à rede elétri‐
ca

Medida preventiva
■

■

O trabalho de manutenção sob a
cobertura, sob o painel de controle
e no cabo de conexão principal à
rede elétrica é permitido apenas a
eletrotécnicos qualificados de um
serviço de assistência técnica au‐
torizado
Não desmontar a cobertura e o
painel de controle

Origem do perigo - parte mecânica do aparelho
Perigo

Onde ou em que situações ocorre o
perigo?

Perigo de corte em
arestas vivas

Em pequenos trabalhos de manu‐
tenção

Medida preventiva
■
■
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Realizar essa atividade com cui‐
dado
Usar equipamento de proteção in‐
dividual

3 Para sua segurança

3.8

Dispositivos de segurança

Significado
O vaporizador combinado dispõe de uma série de dispositivos de segurança que protegem o usuário
dos perigos. É imprescindível que durante a operação do vaporizador combinado todos os dispositi‐
vos de segurança estejam presentes e funcionando corretamente.
Local e funcionamento (aparelho de mesa)
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado elétrico do tamanho 6.10 representando todos os
aparelhos de mesa:

Pos.

Dispositivo de segu‐
rança

1

Cobertura removível
apenas com ferramen‐
ta

Função
■

■

2
3
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Painel de controle re‐
movível apenas com
ferramenta
Porta do aparelho
com interruptor mag‐
nético

Verificação

Evita o contato inadvertido Verificar se a cobertura está
com peças condutoras de
no lugar
tensão
Evita que se penetre na
área da hélice do ventilador
no compartimento de cone‐
xões elétricas

Evita o contato inadvertido
com peças condutoras de
tensão
Porta do aparelho:
Protege o operador e o ambi‐
ente externo do vapor quente

Verificar se o painel de con‐
trole está no lugar

Verificar os discos regular‐
mente quanto a riscos, fissu‐
ras, cortes etc. e em caso de
ocorrência providenciar sub‐
stituição
Interruptor magnético da por‐ Em temperaturas mais bai‐
ta (sensor elétrico da porta do xas, testar o interruptor mag‐
aparelho):
nético da porta
■ Ao abrir a porta do apare‐
Procedimento:
lho, encerra a operação da: ■ Abrir totalmente a porta do
■ hélice do ventilador (para
aparelho
após alguns segundos)
■ Pressionar Iniciar (Start)
■ Elemento de aquecimento
Resultado:
■ Distribuição da limpeza
O motor não pode arrancar.
totalmente automática da
câmara de cozimento
■ Solicita o fechamento da
porta do aparelho
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Pos.

Dispositivo de segu‐
rança

Função

Verificação

4

Chapa de aspiração
na câmara de cozi‐
mento desmontável
apenas com ferramen‐
ta
Posição de ventilação
da porta do aparelho

Evita que se penetre na área
da hélice do ventilador em
movimento e garante a boa
distribuição do calor

Sobre isso ver 'Destravamen‐
to e travamento da chapa de
aspiração' na página 127

Evita escaldaduras do rosto e Em temperaturas baixas, veri‐
mãos do usuário por meio de ficar as posições das portas
escape de vapor
de acordo com 'Abertura e fe‐
chamento seguro da porta do
aparelho' na página 62
Limitador de tempera‐ Desliga o aparelho em caso
Um código de erro será emiti‐
6
de temperatura excessiva
do em caso de falha
(sem figura) tura de proteção
■ Caldeira
(para redefinir o limitador de
temperatura de proteção, en‐
■ Câmara de cozi‐
trar em contato com o serviço
mento
de assistência técnica autori‐
zado)
Nova
partida
após
Reinicia
a
limpeza
totalmente
Nenhum
7
queda
de
energia
se
o
automática
da
câmara
de
co‐
(sem figura)
produto de limpeza
zimento após queda de ener‐
estava no aparelho
gia no estado definido
Seccionador
Serve para desenergizar o
Não é necessária a verifica‐
8
aparelho para os trabalhos de ção por parte do operador.
(instalação
limpeza, reparação e manu‐
predial)
tenção, bem como em situa‐
ções de risco
Dispositivo de fecha‐
Serve para desconectar o
Não é necessária a verifica‐
9
mento
do
gás
aparelho
do
suprimento
de
ção por parte do operador.
(instalação
gás para os trabalhos de lim‐
predial)
peza, reparação e manuten‐
ção, bem como em situações
de risco
Apenas
na
colocação
Limita no cliente a amplitude Verificar se o dispositivo de
10
no
suporte
sobre
rodí‐
de movimentação da estrutu‐ retenção está conectado
(sem figura)
zios da unidade
ra (base com aparelho)
Dispositivo de reten‐
ção
5
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3.9

Requisitos do pessoal e dos locais de trabalho

Requisitos do pessoal de operação
A tabela descreve as qualificações requeridas para o exercício das funções indicadas. Dependendo
da necessidade e da organização do trabalho, uma pessoa pode exercer diversas funções, desde
que tenha as qualificações necessárias.
Função
Cozinheiro

Qualificações necessárias
■
■

■
■

Operador

■
■
■
■

Atividades

Tem formação profissional pertinente
Realiza essencialmente as atividades de
Conhece leis e diretrizes referentes a organização, como por exemplo
alimentos e normas e diretivas de higi‐ ■ Inserção dos dados do perfil de cozi‐
ene aplicadas no país
mento
■ Edição dos perfis de cozimento existen‐
Deve documentar de acordo com
HACCP
tes no livro de receitas
Foi treinado na operação do vaporiza‐ ■ Desenvolvimento de novos perfis de co‐
dor combinado
zimento
■ Realização de configurações do apare‐
lho
Eventualmente realiza todas as ativida‐
des do usuário
Foi treinado
Realiza a o manuseio concreto, como
Foi treinado na operação do vaporiza‐ por exemplo
■ Carregamento do vaporizador combina‐
dor combinado
Trabalha sob supervisão
do
Conhece as normas de comportamen‐ ■ Ativação do perfil de cozimento
■ Retirada do alimento
to no manuseio com cargas pesadas
■ Limpeza do vaporizador combinado
■ Trabalhos de reconfiguração para de‐
terminados procedimentos de cozimen‐
to
■ Pequenos trabalhos de manutenção

Locais de trabalho na operação
O local de trabalho para o pessoal na operação está localizado atrás da porta do aparelho.
Locais de trabalho na limpeza e na manutenção
O local de trabalho para o pessoal na limpeza e na manutenção é compreendido por toda a área do
aparelho.
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3.10

Equipamento de proteção individual

Operação e manutenção
Atividade

Meio auxiliar utilizado Equipamento de proteção individual

Carregamento / retirada
do alimento

Nenhum

Vestimenta de trabalho de acordo com normas e
diretrizes nacionais (BGR 111 na Alemanha) para
trabalho em cozinha, especialmente:
■ Roupa de proteção
■ Luvas de proteção térmica (na União Europeia
conforme EN 407)
■ Sapatos de segurança

Manuseio com o sensor
de temperatura interna

Nenhum

Vestimenta de trabalho de acordo com normas e
diretrizes nacionais (BGR 111 na Alemanha) para
trabalho em cozinha, especialmente:
■ Roupa de proteção
■ Luvas de proteção térmica (na União Europeia
conforme EN 407)

Desmontar e montar no‐ Ferramenta e equipa‐ Vestimenta de trabalho de acordo com normas e
vamente as peças
mento de acordo
diretrizes nacionais (BGR 111 na Alemanha) para
com a tarefa
trabalho em cozinha, especialmente:
■ Roupa de proteção
■ Luvas de proteção térmica (na União Europeia
conforme EN 407)
Limpeza
Atividade
Limpeza da câmara de
cozimento de todo o tipo
Manipulação dos reci‐
pientes de produtos de
limpeza

Produto de limpeza uti‐ Equipamento de proteção individual
lizado
■
■
■
■
■
■

Limpeza da porta de vi‐
dro duplo
Limpeza de componen‐
tes e acessórios de
acordo com as instru‐
ções respectivas
Limpeza da carcaça do
aparelho por fora
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ConvoClean forte
ConvoClean new
ConvoCare K (con‐
centrado)
ConvoClean forte S
ConvoClean new S
ConvoCare S

Limpador de vidros de
uso doméstico
Detergente doméstico
comum, que não irrita
a pela, pH- e inodoro

Os elementos do equipamento de proteção de‐
pendem do produto de limpeza e do método de
limpeza escolhido:
■ Proteção respiratória
■ Óculos de segurança
■ Luvas de proteção
■ Roupa/avental de proteção
Uma especificação mais exata desses elementos
encontra-se nas folhas de dados de segurança
do respectivo produto de limpeza, cuja versão
atualizada pode ser obtida do fabricante.
Observe as respectivas etiquetas do produto de
limpeza.
Observar as instruções do respectivo fabricante
do produto de limpeza
Observar as instruções do respectivo fabricante
do produto de limpeza

Limpador de aço inoxi‐ Observar as instruções do respectivo fabricante
dável de uso domésti‐ do produto de limpeza
co
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4 Você procede do modo seguinte ao cozinhar
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo mostramos como se deve carregar o vaporizador combinado. Mostramos-lhe agora co‐
mo lidar com o vaporizador combinado ao cozinhar e como proceder no cozimento e na regeneração.
As 'Instruções básicas de cozimento' orientam-no passo a passo nos processos de cozimento e de
regeneração. Não se trata aqui explicitamente da operação do software ou do manuseio de peças do
aparelho.
Para se familiarizar com a operação do software e seus procedimentos, leia as instruções de opera‐
ção do vaporizador combinado.
As 'Instruções de manuseio do aparelho ao cozinhar' detalham procedimentos concretos para o ma‐
nuseio do vaporizador combinado e dos acessórios respectivos.

4.1 Instruções básicas para o carregamento do vaporizador combinado
4.1.1 Colocação dos suportes para o preparo de alimentos nos aparelhos de
tamanho X.10.
Recipiente GN/tabuleiros de tamanho 1/1, 1/2; grelha; em trilhos em forma de U (modelo padrão)
Normas de manuseio
Os recipientes ou a grelha devem ser inseridos
ENTRE ambos os lados do trilho em U respec‐
tivo (1) até o batente.
■ Os recipientes ou a grelha devem ser inseridos
à esquerda e à direita na mesma altura nos tri‐
lhos em U.
■ Os recipientes ou a grelha NÃO podem ser co‐
locados no lado superior de um trilho em U.
■ Não se pode colocar nenhum recipiente na gre‐
lha.
■
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Tabuleiro com área de cozimento 600 x 400 em trilhos em forma de L (versão de padaria)
Normas de manuseio
■ O tabuleiro deve ser deslocado para o lado do
trilho em L respectivo (1) até o batente.
■ O tabuleiro deve ser inseridos à esquerda e à
direita na mesma altura nos trilhos em L.
■ Não se pode colocar no tabuleiro líquidos ou
pratos que se liquefazem no cozimento.
■ A maneira de carregar mostrada é permitida
apenas para tabuleiros (e eventualmente gre‐
lhas), NÃO para recipientes.
■ Não se pode colocar nenhum recipiente sobre
o tabuleiro.
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4.1.2 Colocação dos suportes para o preparo de alimentos nos aparelhos de
tamanho X.20.
Recipiente GN/tabuleiros de tamanho 2/1, 1/1; grelha; em trilhos em forma de U (modelo padrão)
Normas de manuseio
■ Os recipientes ou a grelha devem ser inseridos
ENTRE ambos os lados do trilho em U respec‐
tivo (1) até o batente.
■ Os recipientes ou a grelha devem ser inseridos
à esquerda e à direita na mesma altura nos tri‐
lhos em U.
■ Os recipientes ou a grelha NÃO podem ser co‐
locados no lado superior de um trilho em U.
■ Não se pode colocar nenhum recipiente na gre‐
lha.

Tabuleiro com área de cozimento 600 x 400 em trilhos em forma de L (versão de padaria)
Normas de manuseio
■ O tabuleiro deve ser deslocado para o lado do
trilho em L respectivo (1) até o batente.
■ O tabuleiro deve ser inseridos à esquerda e à
direita na mesma altura nos trilhos em L.
■ Não se pode colocar no tabuleiro líquidos ou
pratos que se liquefazem no cozimento.
■ A maneira de carregar mostrada é permitida
apenas para tabuleiros (e eventualmente gre‐
lhas), NÃO para recipientes.
■ Não se pode colocar nenhum recipiente sobre
o tabuleiro.
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4.1.3 Capacidade de carregamento do vaporizador combinado
Peso de abastecimento máximo no cozimento
C4

6.10

6.20

10.10 10.20

Aplica-se a recipientes GN e tabuleiros nas medidas de cozimento
Peso de abastecimento máximo por aparelho
[kg]
Peso de abastecimento máximo por grelha
[kg]

30
15

60
15

50
15

6.10

6.20

10.10 10.20

[kg]
[kg]

9
1.5

18
1.5

15
1.5

30
1.5

[pç]
[g]

20
360

33
360

32
360

57
360

100
15

Peso de abastecimento máximo na regeneração
C4
Aplica-se a recipientes GN e tabuleiros para cozer nas me‐
didas de cozimento
Peso de abastecimento máximo por aparelho
Peso de abastecimento máximo por suporte para o preparo
de alimentos GN 1/1 (65 mm)
Válido para pratos Ø 32 cm
Número de pratos máximo por aparelho
Peso de abastecimento máximo por prato

Número de máximo de suportes para o preparo de alimentos no cozimento e na regeneração
C4

6.10

6.20

Porta-bandejas GN 1/1, distância entre grelhas 68 mm
Número de recipientes GN / tabuleiros
[pç]
7
14
Número de recipientes GN / tabuleiros na utilização total de [pç]
6
12
Suporte de grelhas GN 1/1, distância entre grelhas 67 mm
Número de recipientes GN / tabuleiros
[pç]
6
12
Porta-bandejas GN 2/1, distância entre grelhas 68 mm
Número de recipientes GN / tabuleiros
[pç]
7
Número de recipientes GN / tabuleiros na utilização total de [pç]
6
Suporte de grelhas GN 2/1, distância entre grelhas 67 mm
Número de recipientes GN / tabuleiros
[pç]
6
Área de cozimento 600x400 porta-bandejas, distância entre grelhas 94 mm
Número de tabuleiros
[pç]
5
10
Tamanho do assado 600 x 400 suporte de grelhas, distância entre grelhas 81 mm
Número de tabuleiros
[pç]
5
Suporte de pratos, distância do anel 66 mm
Número de pratos, diâmetro máximo 32 cm
[pç]
20
33
Suporte de pratos, distância do anel 79 mm
Número de pratos, diâmetro máximo 32 cm
[pç]
15
27
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10.10 10.20
11
10

22
20

10

20

-

11
10

-

10

8

16

8

-

32

57

26
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Número de máximo de suportes para o preparo de alimentos ao defumar
C4 ES / EB
Porta-bandejas GN 1/1, distância entre grelhas 68 mm
Número de recipientes GN / tabuleiros
Número de recipientes GN / tabuleiros na utilização total de
Porta-bandejas GN 2/1, distância entre grelhas 68 mm
Número de recipientes GN / tabuleiros
Número de recipientes GN / tabuleiros na utilização total de

6.10

6.20

10.10 10.20

[pç]
[pç]

6
5

12
10

10
9

20
18

[pç]
[pç]

-

6
5

-

10
9

O nível de grelha mais inferior do porta-bandejas deve na defumação permanecer livre por causa da
gaveta de defumação e não pode ser ocupado.
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4.2 Instruções básicas de cozimento
4.2.1

Manuseio seguro do aparelho

Para sua segurança e a de seus colaboradores
Familiarize-se com os conteúdos do capítulo 'Para sua segurança' na página 22, antes que seus cola‐
boradores trabalhem pela primeira vez com o vaporizador combinado e tome as providências neces‐
sárias.
Instrua seu pessoal a se familiarizar com as regras relativas ao trabalho seguro indicadas nesta se‐
ção e a segui-las obrigatoriamente.
Instrua seu pessoal para, antes de iniciar o trabalho, se familiarizar com os avisos de perigo indicados
nesta seção e nas instruções a seguir e a obrigatoriamente seguir as medidas preventivas ali especifi‐
cadas.
Equipamento de proteção individual de seus colaboradores
Instrua seus colaboradores a usar o equipamento de proteção individual indicados no capítulo 'Para
sua segurança', seção 'Equipamento de proteção individual' na página 44 para os respectivos traba‐
lhos.
Comportamento em caso de cheiro de gás
Em caso de cheiro de gás, é imprescindível observar os pontos seguintes:
■
Interromper imediatamente o suprimento de gás.
■
Ventilar bem o compartimento.
■
Não operar nenhum aparelho elétrico. Evitar gerar faíscas.
■
Evacuar o edifício.
■
Informar a empresa fornecedora de gás e eventualmente o corpo de bombeiros por meio de um
telefone fora da área de perigo.
Normas básicas para a operação segura
Se após a instalação o vaporizador combinado tiver sido deliberada ou claramente movido de sua po‐
sição em desacordo com as normas (inadvertidamente ou intencionalmente), ele somente poderá
continuar a ser utilizado quando os pré-requisitos a seguir estiverem preenchidos:
■
O aparelho e os acessórios utilizados não apresentam nenhum dano externo visível.
■
Os cabos de alimentação elétricos, de água, de água residual e os produtos de limpeza não apre‐
sentam nenhum dano visível, estão bem assentados, não têm vazamento em nenhum lugar e
após uma inspeção visual, dão uma impressão de segurança e bom funcionamento.
■
Os 'Requisitos da funcionalidade do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Os 'Requisitos do ambiente do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Todos os avisos de advertência encontram-se nos locais previstos.
Apenas em aparelhos a gás:
■
Em todos os componentes condutores de gás do vaporizador combinado foi verificada a estan‐
queidade de todos os seus pontos de ligação e de conexão por intermédio de um técnico de servi‐
ço, e a estanqueidade em todos os pontos mencionados fora e dentro do aparelho foi alcançada.
Normas para a operação segura de aparelhos de mesa
Para evitar riscos, devem ser observadas as normas seguintes durante a operação:
As tubuladuras de saída de ar e de gás bem como a tubuladura de ventilação na lado de cima do
aparelho e as aberturas de ventilação no piso do aparelho não podem ser cobertas, deslocadas ou
bloqueadas.
■
O porta-bandejas deve estar fixado.
■
Os suportes para o preparo de alimentos devem estar inseridos corretamente de acordo com as
normas em página 45 um aparelho de tamanho X.10 ou em página 47 um do tamanho X.20.
■
A chapa de aspiração deve estar devidamente travada.
■
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Normas adicionais para a operação segura de aparelhos de mesa em base móvel
Para evitar perigos, devem ser observadas as normas seguintes ao operar aparelhos em bases sobre
rodízios:
■
O dispositivo de retenção que limita a amplitude de movimento da estrutura (base mais aparelho)
deve estar todo o tempo conectado.
Verifique todo o dia antes da operação se o dispositivo de retenção está conectado.
■
Ao operar o aparelho, sempre travar os rodízios dianteiros com os freios de estacionamento.
■
O travamento das rodas deve ser verificado diariamente antes da operação.
Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido a altas temperaturas na câmara de cozimento e no lado interno da
porta do aparelho
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras.
Use o equipamento de proteção individual.
Vapor quente / fumos

Perigo de escaldadura em consequência do vapor e fumos
O vapor quente e os fumos que escaparem podem causar a escaldadura do rosto, mãos, pés e
pernas.
Ao abrir a porta do aparelho, use sempre a posição de ventilação de acordo com as instruções
para realizar a abertura de modo seguro e nunca coloque a cabeça na câmara de cozimento.
Se você resfriar a câmara de cozimento com 'Cool down', afaste-se do aparelho, pois da porta
aberta irão escapar vapor quente e fumos.
Interrupção da cadeia do frio

Perigo de contaminação microbiológica de alimentos pela interrupção da cadeia do frio
O carregamento prematuro da câmara de cozimento e a interrupção do cozimento pode interromper a
cadeia do frio dos alimentos.
Observe no planejamento do tempo do carregamento, como por exemplo na pré-seleção do tempo
de início do programa de cozimento, a conservação da cadeia do frio.
Nunca use o aparelho para o armazenamento intermediário de alimentos.
Jamais interrompa deliberadamente o cozimento.
Depois de o aparelho reiniciar após uma queda de energia, considere o tempo para reiniciar
necessário levando em consideração o estado dos alimentos.
O cozimento a baixa temperatura (< 65 °C) pode ser realizado apenas por profissionais.
Crescimento de micro-organismos a 30 - 65 ºC

Perigo de alimentos estragarem pela proliferação de micro-organismo em ambiente quente (faixa de
temperatura entre 30 e 65 °C)
Durante o cozimento a baixa temperatura ou ao manter de alimentos quentes, o carregamento da
câmara de cozimento de alimentos frios pode fazer a temperatura na câmara descer tanto que pode
resultar na proliferação de micro-organismos.
Não carregue o aparelho de alimentos frios quando estiver mantendo pratos quentes ou durante o
cozimento a baixa temperatura
Reduza a quantidade de micro-organismos no alimento antes do cozimento a baixa temperatura,
por exemplo, assando ligeiramente o prato.
O cozimento a baixa temperatura (< 65 °C) pode ser realizado apenas por profissionais.
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Vazamento de gás

Perigo de explosão devido a vazamento de gás.
Escapes de gás podem resultar em explosão se inflamados.
Em princípio não mova o aparelho durante o seu funcionamento.
Para a proteção do aparelho, certifique-se em aparelhos com base sobre rodízios de que o
dispositivo de retenção que limita a amplitude de movimento da base com o aparelho esteja
conectado.
Falta de oxigênio

Perigo de asfixia por falta de ar respirável
Com o funcionamento do aparelho, a ventilação deficiente no local de instalação pode levar à asfixia.
Não altere a área inferior do aparelho.
Opere o aparelho apenas em ambiente sem vento.
Certifique-se de que os dispositivos de ventilação e de exaustão funcionam e as normas de
ventilação prescritas pelo instalador do gás são observadas.
Fazer a manutenção anual do aparelho.
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4.2.2 Ligar / desligar o vaporizador combinado
Para sua segurança ao manusear o vaporizador combinado
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 50 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Ligar o vaporizador combinado
1.

Ligue o vaporizador combinado.

2.

Verifique se a iluminação da câmara de cozimento acen‐
de durante o autodiagnóstico do aparelho.

3.

Aguarde até que o software esteja pronto para operar.

Desligar o vaporizador combinado ao concluir o trabalho
1.

Efetue as limpezas necessárias de acordo com o plano
de limpeza e de manutenção.

2.

Desligue o vaporizador combinado.

3.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para deixar a umi‐
dade sair.

Desligar o vaporizador combinado antes de pausas longas de funcionamento
Desligue o suprimento de água e de energia antes de pausas longas de funcionamento.
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4.2.3 Assim você cozinha
Para sua segurança ao manusear o vaporizador combinado
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 50 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Carregamento e retirada do alimento
■
Carregamento do suporte de grelhas ou de pratos com alimentos (não com o ConvoSmoke)
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)
■
Colocar e retirar o sensor de temperatura interna
■
Utilizar o pendrive USB

62
64
68
76
81
84

Normas
O carregamento do vaporizador combinado com pratos é permitido exclusivamente na regeneração.
Pré-requisitos
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

Você está tão familiarizado com a operação do software que pode abrir perfis de cozimento de
acordo com o alimento que pretende preparar ou inserir e ativar novos perfis de cozimento; ver
instruções de operação.
O vaporizador combinado e os acessórios utilizados estão corretamente limpos.
Não há nenhum corpo estranho na câmara de cozimento.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo. A peneira no escoadouro da câmara de cozimento está no lugar.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
A porta USB está coberta com a tampa.
Caso o aparelho esteja em um suporte da unidade inferior: Nenhum alimento quente e vaporizado
se encontra no suporte da unidade inferior.
Ao utilizar a versão com grelhas: O recipiente para gordura velha está vazio e conectado ao vapo‐
rizador combinado.
Ao utilizar porta-bandejas:
Os porta-bandejas estão montados e fixados.
Você colocou o alimento a cozinhar a disposição no carrinho de abastecimento para ser carrega‐
do no vaporizador combinado.
Ao utilizar suporte de grelhas ou o de pratos (não com o ConvoSmoke):
Os porta-bandejas estão desmontados.
A armação de entrada para o suporte de grelhas ou o de pratos está instalado na câmara de cozi‐
mento.
O sensor da temperatura interna está guardado no suporte.
Você colocou o alimento a cozinhar à disposição no suporte de grelhas ou no suporte de pratos
no carro porta-bandejas para ser carregado no vaporizador combinado.
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Assim você cozinha
1.

Abra um perfil de cozimento no livro de receitas ou insira
um novo.

2.

Preste atenção às solicitações do software.

3.

Abra a porta do aparelho.

4.

Carregue o vaporizador combinado com o alimento pre‐
parado.

5.

Feche novamente a porta do aparelho.

6.

Inicie o procedimento de cozimento.

7.

Aguarde a conclusão do procedimento de cozimento.

8.

Assim que o procedimento de cozimento estiver pronto,
soa um sinal.
Preste atenção às solicitações do software.

9.

Abra a porta do aparelho.

10.

Retire o alimento.

11.

Feche novamente a porta do aparelho.
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4.2.4 Assim você defuma
Para sua segurança ao manusear o vaporizador combinado
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 50 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Abertura da porta do aparelho

Perigo de queimadura por ignição de material de defumação e gases de combustão, risco de
problemas respiratórios causados pela inalação de fumaça
Corrente de ar na câmara de cozimento pode resultar em inflamação explosiva do material de
defumação ou de gás de combustão; a respiração de fumaça pode causar problemas respiratórios.
Não abra em circunstância alguma a porta do aparelho durante a defumação.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Carregamento e retirada do alimento
■
Utilizar o pendrive USB

62
64
84

Pré-requisitos
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Você está tão familiarizado com a operação do software que você pode abrir perfis de cozimento
de acordo com o produto que pretende cozinhar ou inserir e ativar novos perfis de defumação. (ver
instruções de operação)
O vaporizador combinado e os acessórios utilizados estão corretamente limpos.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A gaveta de defumação foi enchida corretamente e preparada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
Os porta-bandejas estão montados e fixados.
A porta USB está coberta com a tampa.
Caso o aparelho esteja em um suporte da unidade inferior: Nenhum alimento quente e vaporizado
se encontra no suporte da unidade inferior.
Você colocou o alimento a cozinhar a disposição no carrinho de abastecimento para ser carregado
no vaporizador combinado.
Ao utilizar a versão com grelhas: O recipiente para gordura velha está vazio e conectado ao vapo‐
rizador combinado.

Você defuma desse modo se seu perfil de cozimento contém apenas Defumar.
1.

Abra um perfil de cozimento no livro de receitas ou insira
um novo.

2.

Preste atenção às solicitações do software.

3.

Abra a porta do aparelho.
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4.

Insira a gaveta de defumação preparada.

5.

Carregue o vaporizador combinado com o alimento pre‐
parado.
O nível de grelha mais inferior deve permanecer livre por
causa da gaveta de defumação e não pode ser ocupado.

6.

Feche novamente a porta do aparelho.

7.

Inicie o procedimento de defumação.

8.

Aguarde o procedimento de defumação.

9.

Assim que o procedimento de defumação estiver pronto,
soa um sinal.
Preste atenção às solicitações do software.

10.

Abra a porta do aparelho.

11.

Retire o alimento defumado.

12.

Retire a gaveta de defumação.

13.

Feche novamente a porta do aparelho.

Você defuma desse modo se seu perfil de cozimento contém Cozinhar e Defumar.
1.

Abra um perfil de cozimento no livro de receitas ou insira
um novo.

2.

Preste atenção às solicitações do software.

3.

Abra a porta do aparelho.
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5.

Carregue o vaporizador combinado com o alimento pre‐
parado.
O nível de grelha mais inferior deve permanecer livre por
causa da gaveta de defumação a ser colocada mais tar‐
de e não pode ser ocupado.
Feche novamente a porta do aparelho.

6.

Inicie o procedimento de cozimento.

7.

Aguarde a conclusão do procedimento de cozimento.

8.

Quando as etapas de cozimento que precedem a defu‐
mação estão concluídas, soa um sinal.
Preste atenção às solicitações do software:
■ A câmara de cozimento é resfriada com 'Cool down'.
■ Você é solicitado a inserir a gaveta de defumação.

9.

Abra a porta do aparelho.

10.

Insira a gaveta de defumação preparada.

11.

Feche novamente a porta do aparelho.

12.

Inicie o procedimento de defumação.

13.

Aguarde o procedimento de defumação.

14.

Assim que o procedimento de defumação estiver pronto,
soa um sinal.
Preste atenção às solicitações do software.

15.

Abra a porta do aparelho.

16.

Retire o alimento defumado.

4.
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17.

Retire a gaveta de defumação.

18.

Feche novamente a porta do aparelho.
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4.3 Instruções de manuseio do aparelho ao cozinhar
4.3.1

Manuseio seguro do aparelho

Para sua segurança e a de seus colaboradores
Familiarize-se com os conteúdos do capítulo 'Para sua segurança' na página 22, antes que seus cola‐
boradores trabalhem pela primeira vez com o vaporizador combinado e tome as providências neces‐
sárias.
Instrua seu pessoal a se familiarizar com as regras relativas ao trabalho seguro indicadas nesta se‐
ção e a segui-las obrigatoriamente.
Instrua seu pessoal para, antes de iniciar o trabalho, se familiarizar com os avisos de perigo indicados
nesta seção e nas instruções a seguir e a obrigatoriamente seguir as medidas preventivas ali especifi‐
cadas.
Equipamento de proteção individual de seus colaboradores
Instrua seus colaboradores a usar o equipamento de proteção individual indicados no capítulo 'Para
sua segurança', seção 'Equipamento de proteção individual' na página 44 para os respectivos traba‐
lhos.
Comportamento em caso de cheiro de gás
Em caso de cheiro de gás, é imprescindível observar os pontos seguintes:
■
Interromper imediatamente o suprimento de gás.
■
Ventilar bem o compartimento.
■
Não operar nenhum aparelho elétrico. Evitar gerar faíscas.
■
Evacuar o edifício.
■
Informar a empresa fornecedora de gás e eventualmente o corpo de bombeiros por meio de um
telefone fora da área de perigo.
Manuseio de cargas pesadas
Alerte seus colaboradores para o fato de que o levantamento de recipientes pesados e o desloca‐
mento de carros porta-bandeja pesados pode resultar em fadiga e indisposição, bem como problemas
no sistema musculoesquelético.
Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido a altas temperaturas na câmara de cozimento e no lado interno da
porta do aparelho
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras.
Use o equipamento de proteção individual.
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Vapor quente / fumos

Perigo de escaldadura em consequência do vapor e fumos
O vapor quente e os fumos que escaparem podem causar a escaldadura do rosto, mãos, pés e
pernas.
Ao abrir a porta do aparelho, use sempre a posição de ventilação de acordo com as instruções
para realizar a abertura de modo seguro e nunca coloque a cabeça na câmara de cozimento.
Se você resfriar a câmara de cozimento com 'Cool down', afaste-se do aparelho, pois da porta
aberta irão escapar vapor quente e fumos.
Piso da cozinha molhado

Perigo de resvalar devido ao escoamento do condensado
O condensado que pinga da tina do carrinho de abastecimento no piso ao abrir a porta do aparelho
pode provocar o escorregamento do usuário na frente do aparelho.
Manter sempre seco o piso em torno do aparelho.
Vazamento de gás

Perigo de explosão devido a vazamento de gás.
Escapes de gás podem resultar em explosão se inflamados.
Em princípio não mova o aparelho durante o seu funcionamento.
Para a proteção do aparelho, certifique-se em aparelhos com base sobre rodízios de que o
dispositivo de retenção que limita a amplitude de movimento da base com o aparelho esteja
conectado.
Falta de oxigênio

Perigo de asfixia por falta de ar respirável
Com o funcionamento do aparelho, a ventilação deficiente no local de instalação pode levar à asfixia.
Não altere a área inferior do aparelho.
Opere o aparelho apenas em ambiente sem vento.
Certifique-se de que os dispositivos de ventilação e de exaustão funcionam e as normas de
ventilação prescritas pelo instalador do gás são observadas.
Fazer a manutenção anual do aparelho.
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4.3.2 Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Pré-requisitos
O aparelho deve ser protegido contra deslizamento se colocado em uma mesa de trabalho.

Abertura segura da porta do aparelho
1.

Gire o puxador da porta para a direita.
Resultado:
A porta do aparelho vai para a posição de ventilação e o
seu puxador gira novamente para a posição de engate.

2.

Aguarde um momento para se certificar de que o vapor
se dissipou completamente.

3.

Gire o puxador da porta para a esquerda e abra a porta
do aparelho lentamente.

4.

Em aparelhos com batente direito:
Abra a porta do aparelho completamente.
(Apenas na versão para embarcações: Isso exige um
pouco de força devido ao posicionador da porta, que evi‐
ta a oscilação ou o fechamento acidental da porta do
aparelho em mar agitado.)
Em aparelhos com porta de correr:
Desloque a porta do aparelho no lado do vaporizador
combinado para trás.
(Apenas na versão para embarcações: Desloque a porta
do aparelho no lado do vaporizador combinado para trás
até que o trinco de esferas duplas tenha se deslocado vi‐
sivelmente sobre o grampo de fechamento para a carca‐
ça do aparelho. Desse modo a porta do aparelho é prote‐
gida contra o risco de saltar para a frente em mar agita‐
do.)
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Fechamento seguro da porta do aparelho
Em aparelhos com batente direito:
Feche a porta do aparelho batendo-a levemente.
Na versão para embarcações: Empurre a porta do aparelho com um pouco de força, superando a
resistência do posicionador da porta. O posicionador da porta evita a oscilação ou o fechamento
acidental da porta do aparelho em mar agitado.
■
Verifique nos perfis de cozimento ou de limpeza em execução se a porta do aparelho está bem
fechada durante a checagem de seu funcionamento.
Em aparelhos com porta de correr:
■
Puxe a porta do aparelho no lado do vaporizador combinado para a frente e feche-a batendo leve‐
mente.
■
Verifique nos perfis de cozimento ou de limpeza em execução se a porta do aparelho está bem
fechada durante a checagem de seu funcionamento.

■
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4.3.3 Carregamento e retirada do alimento
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Líquidos quentes

Perigo de escaldadura por fluidos quentes
O derramamento de alimentos líquidos pode causar escaldadura do rosto e das mãos.
Durante o carregamento, preste atenção para que os porta-bandejas estejam fixados
corretamente.
Ao carregar, observe o peso de abastecimento máximo.
Utilize apenas recipientes com medidas GN adequadas.
Insira os suportes para o preparo de alimentos corretamente de acordo com as normas em página
45 um aparelho de tamanho X.10 ou em página 47 um do tamanho X.20.
Somente coloque os recipientes com líquidos ou recipientes que contenham alimentos líquidos em
níveis de grelhas visíveis a todos os operadores. Retire os recipientes com líquidos ou recipientes
que contenham alimentos líquidos sempre horizontalmente.
Use o equipamento de proteção individual.
Alimento quente e suporte para o preparo de alimentos quente

Perigo de queimadura devido a alimento quente e suporte para o preparo de alimentos quente
Nos trilhos L, os suportes para o preparo de alimentos podem cair dos níveis de grelha, o que pode
resultar em queimaduras no corpo, especialmente no rosto e nas mãos.
Durante o carregamento, preste atenção para que os porta-bandejas estejam fixados
corretamente.
Ao carregar, observe o peso de abastecimento máximo.
Utilize apenas suportes para o preparo de alimentos (tabuleiros, grelhas) com medidas de
cozimento apropriadas.
Insira os suportes para o preparo de alimentos corretamente de acordo com as normas em página
46 um aparelho de tamanho X.10 ou em página 47 um do tamanho X.20.
Retire os suportes para o preparo de alimentos sempre horizontalmente e não os puxe
excessivamente para a frente nos níveis de grelha.
Use o equipamento de proteção individual.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
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Carregamento do vaporizador combinado com alimentos a cozinhar (versão padrão do porta-bandejas)
1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Carregue os níveis de grelha com seu alimento.
■ Comece aqui de baixo para cima.
■ Sempre empurre os recipientes, tabuleiros ou grelhas
até o batente.
Verifique se você inseriu os recipientes, tabuleiros e gre‐
lhas corretamente em conformidade com 'Colocação dos
suportes para o preparo de alimentos em aparelho de ta‐
manho X.10' na página 45 ou 'Colocação dos suportes
para o preparo de alimentos em aparelhos de tamanho X.
20' na página 47.

Carregamento do vaporizador combinado com alimentos a cozinhar (versão para embarcações do portabandejas)
1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Abra a trava dos níveis de enchimento no porta-bandejas
esquerdo.
Ao utilizar trilhos em U:
Levante a trava e em seguida gire-a cerca de 180º para a
esquerda.
Ao utilizar trilhos em L:
Levante a trava e em seguida desloque-a até o batente à
esquerda.
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3.

Carregue os níveis de grelha com seu alimento.
■ Comece aqui de baixo para cima.
■ Sempre empurre os recipientes, tabuleiros ou grelhas
até o batente.
Verifique se você inseriu os recipientes, tabuleiros e gre‐
lhas corretamente em conformidade com 'Colocação dos
suportes para o preparo de alimentos em aparelho de ta‐
manho X.10' na página 45 ou 'Colocação dos suportes
para o preparo de alimentos em aparelhos de tamanho X.
20' na página 47.

4.

Feche novamente a trava dos níveis de enchimento no
porta-bandejas.
Ao utilizar trilhos em U:
Levante a trava e em seguida gire-a cerca de 180º para a
esquerda e deixe a trava baixar novamente.
Ao utilizar trilhos em L:
Levante a trava e em seguida desloque-a até o batente à
direita e deixe a trava baixar novamente.

Retirada do alimento (porta-bandejas, versão padrão)
1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Retire o alimento horizontalmente.

Retirada do alimento (porta-bandejas da versão para embarcações)
1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Abra a trava dos níveis de enchimento no porta-bandejas
esquerdo.
Ao utilizar trilhos em U:
Levante a trava e em seguida gire-a cerca de 180º para a
esquerda.
Ao utilizar trilhos em L:
Levante a trava e em seguida desloque-a até o batente à
esquerda.
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3.

Retire o alimento horizontalmente.

4.

Feche novamente a trava dos níveis de enchimento no
porta-bandejas.
Ao utilizar trilhos em U:
Levante a trava e em seguida gire-a cerca de 180º para a
esquerda e deixe a trava baixar novamente.
Ao utilizar trilhos em L:
Levante a trava e em seguida desloque-a até o batente à
direita e deixe a trava baixar novamente.
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4.3.4 Carregamento do suporte de grelhas ou de pratos com alimentos (não
com o ConvoSmoke)
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Líquidos quentes

Perigo de escaldadura por fluidos quentes
O derramamento de alimentos líquidos pode causar escaldadura do rosto e das mãos.
Cuide para que o dispositivo de fixação de transporte do suporte de grelhas ou o de pratos esteja
engatado enquanto você coloca ou retira o alimento.
Ao carregar, observe o peso de abastecimento máximo.
Utilize apenas recipientes com medidas GN adequadas ou então pratos permitidos que tenham o
diâmetro adequado.
Insira os suportes para o preparo de alimentos corretamente de acordo com as normas em página
45 um aparelho de tamanho X.10 ou em página 47 um do tamanho X.20.
Somente coloque os recipientes ou pratos com líquidos ou com alimentos que se liquefazem ao
cozinhar em níveis de grelhas visíveis a todos os operadores. Retire sempre horizontalmente os
recipientes ou pratos com líquidos ou com alimentos que se liquefazem ao cozinhar.
Use o equipamento de proteção individual.
Alimento quente e suporte para o preparo de alimentos quente

Perigo de queimadura devido a alimento quente e suporte para o preparo de alimentos quente
Nos trilhos L, os suportes para o preparo de alimentos podem cair dos níveis de grelha, o que pode
resultar em queimaduras no corpo, especialmente no rosto e nas mãos.
Cuide para que o dispositivo de fixação de transporte do suporte de grelhas esteja engatado
enquanto você abastece ou retira o prato pronto.
Ao carregar, observe o peso de abastecimento máximo.
Utilize apenas suportes para o preparo de alimentos (tabuleiros, grelhas) com medidas de
cozimento apropriadas.
Insira os suportes para o preparo de alimentos corretamente de acordo com as normas em página
46 um aparelho de tamanho X.10 ou em página 47 um do tamanho X.20.
Retire os suportes para o preparo de alimentos sempre horizontalmente e não os puxe
excessivamente para a frente nos níveis de grelha.
Use o equipamento de proteção individual.
Pré-requisitos para o carregamento de alimentos
■
■
■

O suporte de grelhas ou o de pratos está devidamente limpo.
O carro porta-bandejas está preparado.
Todos os freios de estacionamento do carro porta-bandejas estão puxados.
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Carregamento do suporte de grelhas com alimentos
1.

Puxe o suporte de grelhas de trás para o carro porta-ban‐
dejas. Nisso cuide para que os eixos da roda seja condu‐
zido abaixo da dobra do carro porta-bandejas.

2.

Engate a trava de transporte.

3.

Levante a proteção contra deslizamento da parte detrás
do suporte de grelhas e gire-o para a direita.
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4.

Carregue o suporte de grelhas.
Comece aqui de baixo para cima.
■ Sempre empurre os recipientes, tabuleiros ou grelhas
até o batente na outra proteção contra deslizamento.
Verifique se você inseriu os recipientes, tabuleiros e gre‐
lhas corretamente em conformidade com 'Colocação dos
suportes para o preparo de alimentos em aparelho de ta‐
manho X.10' na página 45 ou 'Colocação dos suportes
para o preparo de alimentos em aparelhos de tamanho X.
20' na página 47.

■

5.

ATENÇÃO! Perigo de escaldadura por fluidos quentes
■ Cuide para não carregar demais o suporte de grelhas,
do contrário o carro porta-bandejas pode virar quando
em movimento.
Trave novamente a proteção contra deslizamento.

Carregue com alimentos o suporte de grelhas da versão para padarias em aparelhos do tamanho 6.10 e
10.10
1.

2.

Posicione no carro porta-bandejas o suporte de grelhas
da versão para padarias do mesmo modo que o suporte
de grelhas padrão e engate a trava de transporte; ver
'Carregamento do suporte de grelhas com alimentos' na
página 69).
Carregue o suporte de grelhas.
■ Comece aqui de baixo para cima.
■ Insira sempre os tabuleiros até o batente.
■ Verifique se você inseriu os tabuleiros corretamente em
conformidade com 'Colocação dos suportes para o pre‐
paro de alimentos em aparelho de tamanho X.10' pági‐
na 46 ou 'Colocação dos suportes para o preparo de
alimentos em aparelhos de tamanho X.20' página 47.
ATENÇÃO! Perigo de queimadura devido a alimento
quente e suporte para o preparo de alimentos quente
■ Cuide para não carregar demais o suporte de grelhas,
do contrário o carro porta-bandejas pode virar quando
em movimento.
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Carregamento do suporte de pratos com alimentos
1.

2.

Posicione o suporte de pratos do mesmo modo que o su‐
porte de grelhas padrão no carro porta-bandejas e enga‐
te a trava de transporte. (ver 'Carregamento do suporte
de grelhas com alimentos' na página 69)
Carregue o suporte de pratos.
■ Comece aqui de baixo para cima.
■ Utilize exclusivamente pratos de tamanho e forma ade‐
quados e os coloque com cuidado nos anéis.
ATENÇÃO! Perigo de escaldadura por fluidos quentes
■ Cuide para não carregar demais o suporte de pratos,
do contrário o carro porta-bandejas pode virar quando
em movimento.
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4.3.5 Retirada do alimento do suporte de grelhas ou do de pratos (não com
o ConvoSmoke)
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Líquidos quentes

Perigo de escaldadura por fluidos quentes
O derramamento de alimentos líquidos pode causar escaldadura do rosto e das mãos.
Cuide para que o dispositivo de fixação de transporte do suporte de grelhas ou o de pratos esteja
engatado enquanto você coloca ou retira o alimento.
Ao carregar, observe o peso de abastecimento máximo.
Utilize apenas recipientes com medidas GN adequadas ou então pratos permitidos que tenham o
diâmetro adequado.
Insira os suportes para o preparo de alimentos corretamente de acordo com as normas em página
45 um aparelho de tamanho X.10 ou em página 47 um do tamanho X.20.
Somente coloque os recipientes ou pratos com líquidos ou com alimentos que se liquefazem ao
cozinhar em níveis de grelhas visíveis a todos os operadores. Retire sempre horizontalmente os
recipientes ou pratos com líquidos ou com alimentos que se liquefazem ao cozinhar.
Use o equipamento de proteção individual.
Alimento quente e suporte para o preparo de alimentos quente

Perigo de queimadura devido a alimento quente e suporte para o preparo de alimentos quente
Nos trilhos L, os suportes para o preparo de alimentos podem cair dos níveis de grelha, o que pode
resultar em queimaduras no corpo, especialmente no rosto e nas mãos.
Cuide para que o dispositivo de fixação de transporte do suporte de grelhas esteja engatado
enquanto você abastece ou retira o prato pronto.
Ao carregar, observe o peso de abastecimento máximo.
Utilize apenas suportes para o preparo de alimentos (tabuleiros, grelhas) com medidas de
cozimento apropriadas.
Insira os suportes para o preparo de alimentos corretamente de acordo com as normas em página
46 um aparelho de tamanho X.10 ou em página 47 um do tamanho X.20.
Retire os suportes para o preparo de alimentos sempre horizontalmente e não os puxe
excessivamente para a frente nos níveis de grelha.
Use o equipamento de proteção individual.
Pré-requisitos para a retirada do alimento
■
■

O suporte de grelhas ou o de pratos está colocado em um lugar próprio e seguro.
Desde que o suporte de grelhas ou o de pratos ainda esteja no carro porta-bandejas, aplica-se o
seguinte:
■
O dispositivo de fixação do suporte de grelhas ou do de pratos está engatado no carro porta-bandejas.
■
Todos os freios de estacionamento do carro porta-bandejas estão puxados.
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Retirada do alimento do suporte de grelhas (modelo padrão)
1.

Levante a proteção contra deslizamento da parte detrás
do suporte de grelhas e gire-o para a direita.

2.

Retire o alimento horizontalmente.

Retirada do alimento do suporte de grelhas no versão para padarias em aparelhos de tamanho 6.10 e
10.10.
1.

Retire o alimento horizontalmente.

Retirada do alimento do suporte de pratos
1.
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Levante um pouco os pratos nos anéis e segure-os hori‐
zontalmente ao retirá-los.
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4.3.6 Introdução da armação de entrada para o suporte de grelhas ou o
suporte de pratos (não com o ConvoSmoke)
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido às altas temperaturas em componentes internos e externos do
aparelho.
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras.
Aguarde até que a temperatura da câmara de cozimento caia abaixo de 60 °C antes de iniciar os
trabalhos de reconfiguração.
Use o equipamento de proteção individual.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Desmontagem e montagem do porta-bandejas
Acessórios necessários
■

Armação de entrada

Pré-requisitos
■
■

Os porta-bandejas estão desmontados.
A porta do aparelho está aberta.
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Introdução da armação de entrada para o suporte de grelhas ou o de pratos
1.

Fixe a armação de entrada na câmara de cozimento de
modo que os orifícios nos ângulos de pé da armação de
entrada conduzam aos bujões no piso do aparelho.

2.

Empurre o sensor de temperatura interna no suporte em
espiral no lado direito da armação de entrada.
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4.3.7 Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o
ConvoSmoke)
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Carregamento do suporte de grelhas ou de pratos com alimentos (não com o ConvoSmoke)
68
■
Introdução da armação de entrada para o suporte de grelhas ou o suporte de pratos (não com o
ConvoSmoke)
74
Acessórios necessários
■
■

Carro porta-bandejas
Suporte de grelhas ou suporte de pratos

Pré-requisitos
■
■

■
■

A armação de entrada para o suporte de grelhas ou o de pratos está instalado na câmara de cozi‐
mento.
A altura de montagem do vaporizador combinado quente foi ajustada à altura de carregamento do
carro porta-bandejas. A armação de entrada introduzida na câmara de cozimento e a área de
montagem do suporte de grelhas ou do de pratos no carro porta-bandejas devem ficar na mesma
altura se o carro porta-bandejas estiver fixado no vaporizador combinado.
A porta do aparelho está aberta.
O alimento no suporte de grelhas ou no de pratos está preparado corretamente no carro porta-bandejas:
■
O dispositivo de fixação do suporte de grelhas ou do de pratos está engatado.
■
A proteção contra deslizamento do suporte de grelhas está travada.
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Carregamento com o carro porta-bandejas
1.

Solte o freio de estacionamento do carro porta-bandejas
e empurre-o até a frente do vaporizador combinado.

2.

Fixe o carro porta-bandejas no vaporizador combinado.
■ Pressione o botão sob o puxador do carro porta-bande‐
jas para trás para que a placa de engate atrás do carro
se levante.
■ Solte novamente o botão para que a tabuleiro desça e
engate na entrada da câmara de cozimento.

3.

Trave novamente todos os rodízios do carro porta-ban‐
dejas.

4.

Solte o dispositivo de fixação de transporte do suporte de
grelhas ou do de pratos
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5.

Empurre o suporte de grelhas ou o de pratos do carro
porta-bandejas para dentro da câmara de cozimento.

6.

Solte os freios de estacionamento do carro porta-bande‐
jas.

7.

Solte a fixação do carro porta-bandejas na abertura da
câmara de cozimento tire o carro porta-bandejas.

8.

Feche a porta do aparelho.
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Retirada com o carro porta-bandejas
1.

Abra a porta do aparelho e afaste o carro porta-bandejas
do vaporizador combinado.

2.

Fixe o carro porta-bandejas no vaporizador combinado.
■ Pressione o botão sob o puxador do carro porta-bande‐
jas para trás para que a placa de engate atrás do carro
se levante.
■ Solte novamente o botão para que a tabuleiro desça e
engate na entrada da câmara de cozimento.

3.

Trave todos os rodízios do carro porta-bandejas.

4.

Puxe o suporte de grelhas ou o de pratos da câmara de
cozimento para o carro porta-bandejas.
ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a altas tempe‐
raturas na câmara de cozimento, no lado interno da porta
do aparelho e no suporte de grelhas ou de pratos
■ Use o equipamento de proteção individual.
■ Retire o suporte de grelhas ou de pratos da câmara de
cozimento segurando-o pelo puxador.
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5.

Engate a trava de transporte.

6.

Solte os freios de estacionamento do carro porta-bande‐
jas.

7.

Solte a fixação do carro porta-bandejas na abertura da
câmara de cozimento tire o carro porta-bandejas.
ATENÇÃO! Perigo de escaldadura por fluidos quentes
■ Cubra os recipientes ou pratos com líquido quente du‐
rante o transporte.
■ Cuide para que o carro porta-bandejas com o suporte
de grelhas ou de pratos não tombe. Esse perigo existe
se o carro porta-bandejas for transportado sobre uma
superfície inclinada ou bater em um obstáculo.

8.

Trave todos os rodízios do carro porta-bandejas.

9.

Feche a porta do aparelho.
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4.3.8 Colocar e retirar o sensor de temperatura interna
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho

62

Finalidade
O sensor da temperatura interna deve ser acondicionado se ele não for necessário para o procedi‐
mento de cozimento. Do contrário existe o risco de o sensor sofrer dano.
Colocar o sensor de temperatura interna
1.

Empurre o sensor de temperatura interna no suporte em
espiral no porta-bandejas direito.
AVISO! Preste atenção à guia de cabos.
O cabo não pode ficar entalado entre a porta do aparelho
e a vedação higiênica quando a porta do aparelho for fe‐
chada.

Retirar o sensor de temperatura interna
Retire o sensor da temperatura interna do suporte no porta-bandejas direito.
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4.3.9 Utilizar o sensor externo da temperatura interna ou o sensor de vácuo
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Colocar e retirar o sensor de temperatura interna
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Princípio
Você pode conectar externamente na carcaça do aparelho outro sensor da temperatura interna ou um
sensor de vácuo em adição ao sensor da temperatura interna conectado permanentemente no interior
da câmara de cozimento. Assim que essa conexão externa for concluída, o sensor interno da tempe‐
ratura interna será colocado fora de operação. Isso significa que, em um procedimento de cozimento,
o software dá preferência a um sensor externo da temperatura interna ou a um sensor de vácuo. Não
é possível utilizar um sensor externo da temperatura interna ou um sensor de vácuo em um procedi‐
mento de cozimento ao mesmo tempo que um sensor interno da temperatura interna se um sensor
externo da temperatura interna ou um sensor de vácuo estiver conectado.
Pré-requisitos
■
■

O sensor externo da temperatura interna ou o Sensor de vácuo está limpo, funcionando e nas pro‐
ximidades do aparelho.
O alimento está corretamente colocado na câmara de cozimento.

Conexão e utilização do sensor externo da temperatura interna ou do sensor de vácuo
1.

2.
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Abra a tampa de proteção da bucha de conexão do sen‐
sor externo da temperatura interna ou do sensor de vá‐
cuo à direita acima do painel de controle na carcaça do
aparelho.
Conecte o sensor da temperatura externo interna ou o
sensor de vácuo na carcaça do aparelho por meio da bu‐
cha de conexão.
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3.

Abra a porta do aparelho.

4.

Insira o sensor da temperatura interna ou o sensor de vá‐
cuo no alimento.

5.

Feche a porta do aparelho.
Ao fazê-lo, preste atenção à guia de cabos. O cabo não
pode ser conduzido para a câmara de cozimento na área
do mecanismo de fechamento do puxador da porta na
câmara de cozimento. Ele pode ser fixado em qualquer
outro ponto entre a porta do aparelho e a vedação higiê‐
nica e conduzido para a câmara de cozimento.

Desconectar o sensor externo da temperatura interna ou o sensor de vácuo e guardá-lo
1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Retire o sensor da temperatura interna ou o sensor de
vácuo do prato antes de retirá-lo da câmara de cozimen‐
to.
ATENÇÃO! Perigo de queimadura devido a altas tempe‐
raturas na câmara de cozimento e em todas as peças
que se encontram ou se encontravam lá durante a opera‐
ção de cozimento
■ Use o equipamento de proteção individual.
■ Após o uso, deixe o sensor externo da temperatura in‐
terna ou o sensor de vácuo resfriar fora da câmara de
cozimento antes de desconectá-lo e limpá-lo.

3.
4.
5.
6.
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Desconecte o sensor externo da temperatura interna ou o
sensor de vácuo da carcaça do aparelho.
Feche a tampa de proteção da bucha de conexão
Limpe e lave o sensor da temperatura interna ou o sen‐
sor de vácuo com um pano limpo, detergente de uso do‐
méstico e água.
Guarde o sensor da temperatura interna seco ou o sen‐
sor de vácuo em um local próprio onde esteja protegido
de danos e da sujeira.
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4.3.10 Utilizar o pendrive USB
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Finalidade da tampa USB
A tampa protege a porta USB, de modo que durante o cozimento e a limpeza nenhum vapor de água
penetre na eletrônica de controle.
Durante o cozimento e a limpeza nenhum pendrive USB pode estar conectado e a porta USB deve
estar fechada com a tampa.
Conexão do pendrive USB
1.

Abra a tampa de cobertura da porta USB no painel de
controle.

2.

Conecte o pendrive USB.
Se o pendrive USB for muito grande, utilize um cabo
adaptador vendido no mercado.
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4.3.11 Desmontagem e montagem do porta-bandejas
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido às altas temperaturas em componentes internos e externos do
aparelho.
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras.
Aguarde até que a temperatura da câmara de cozimento caia abaixo de 60 °C antes de iniciar os
trabalhos de reconfiguração.
Use o equipamento de proteção individual.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho

■

Pré-requisitos
■

Todos os suporte para o preparo de alimentos e outros acessórios utilizados foram retirados da
câmara de cozimento.
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Desmontagem do porta-bandejas (modelo padrão)
1.

Levante (1) o porta-bandejas e gire-o (2) para dentro da
câmara de cozimento.

2.

Solte o grampo atrás e acima no porta-bandejas.

3.

Pressione (1) o porta-bandejas para cima e desencaixe-o
(2).
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Montagem do porta-bandejas (modelo padrão)
1.
2.

3.

Para montar os dois porta-bandejas, proceda da maneira
inversa da desmontagem.
Verifique se os grampos de ambos os porta-bandejas en‐
cima atrás estão fechados e desse modo os portas-ban‐
dejas estão encaixados corretamente.

■
■
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A fim de verificar se ambos os porta-bandejas estão
corretamente montados, insira um tabuleiro.
Verifique se você o tabuleiro assenta corretamente
dentro ou sobre os trilho em conformidade com 'Colo‐
cação dos suportes para o preparo de alimentos em
aparelho de tamanho X.10' na página 45 ou 'Colocação
dos suportes para o preparo de alimentos em apare‐
lhos de tamanho X.20' na página 47.
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Desmontagem do porta-bandejas (modelo de padaria)
1.

Levante um pouco (1) o porta-bandejas.
Gire um pouco para a frente (2) na direção da porta do
aparelho e um pouco para dentro (3) na câmara de cozi‐
mento para desenfiá-lo do bujão inferior na câmara.
Deixe o porta-bandejas baixar até o piso da câmara de
cozimento.

2.

Desenfie o porta-bandejas dos dois bujões superiores na
câmara de cozimento enquanto gira um pouco novamen‐
te o porta-bandejas para a frente (1) na direção da porta
do aparelho e então cuidadosamente o enfia para baixo
(2) a partir do último bujão (na frente e em cima na câma‐
ra de cozimento).

Montagem do porta-bandejas (modelo de padaria)
1.
2.
3.
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Para montar os dois porta-bandejas, proceda da maneira
inversa da desmontagem.
Verifique se todos os oito bujões (quatro por lado) pren‐
dem nas guias do porta-bandejas.
■ A fim de verificar se ambos os porta-bandejas estão
corretamente montados, insira um tabuleiro.
■ Verifique se você o tabuleiro assenta corretamente
dentro ou sobre os trilho em conformidade com 'Colo‐
cação dos suportes para o preparo de alimentos em
aparelho de tamanho X.10' na página 45 ou 'Colocação
dos suportes para o preparo de alimentos em apare‐
lhos de tamanho X.20' na página 47.
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4.3.12 Enchimento, inserção e remoção da gaveta de defumação (apenas
com o ConvoSmoke)
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 60 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Corrente de ar

Perigo de queimadura e de incêndio devido a faíscas
Corrente de ar no material em defumação pode resultar em fagulhas.
Somente retire a cobertura da gaveta de defumação depois de que ela tenha esfriado
completamente em um local protegido do fogo e do vento. Durante a defumação, a cobertura deve
sempre estar na gaveta de defumação.
Elimine os restos de queima do material defumado apenas quando estiverem frios.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
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Material de defumação
Use somente como material para a defumação lascas de madeira previstas para esse fim.
O fabricante recomenda discos de defumação da marca 'BRADLEY AROMABISQUETTEN', que você
pode comprar na Internet (http://www.bradleysmoker.com) ou por meio do respectivo representante
comercial.
Materiais de defumação como serragem solta, pó de serra, aparas de madeira soltas e varetas de
madeira não podem ser usados.
Pré-requisitos
■

■
■
■

A câmara de cozimento foi resfriada após a última operação até a temperatura ambiente.
ou:
Durante um perfil de cozimento em curso o software solicita a inserção da gaveta de defumação.
Nesse caso o software realiza automaticamente um 'Cool down' para resfriar a câmara de cozi‐
mento antes da solicitação de inserção de uma gaveta de defumação.
O aquecimento da defumação está montado na câmara de cozimento.
Os porta-bandejas estão montados e fixados.
A carcaça inclusive a grelha de defumação e a cobertura da gaveta de defumação estão correta‐
mente limpas e secas.
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Enchimento da gaveta de defumação
1.

Para encher a gaveta de defumação, coloque no máximo
oito discos de defumação na grelha na gaveta.

2.

Empurre a cobertura do lado de trás para a gaveta de de‐
fumação até que ela alcance o batente.
Cuide para que o braço lateral da carcaça seja conduzido
para a dobra da cobertura.

3.

Insira o puxador no lado dianteiro da gaveta de defuma‐
ção.

Inserção da gaveta de defumação
1.

Segure a gaveta de defumação cheia pelo puxador e em‐
purre-a até o batente no aquecimento da defumação na
câmara de cozimento.
Cuide para que a espiral de aquecimento na abertura do
aquecimento da defumação seja conduzido para a gave‐
ta de defumação.

2.

Retire o puxador da gaveta de defumação.
ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a altas tempe‐
raturas na câmara de cozimento, no lado interno da porta
do aparelho e na gaveta de defumação
■ Use o equipamento de proteção individual.
■ Retire o puxador da gaveta de defumação para fora da
câmara de cozimento após inserir a gaveta para poder
retirar mais tarde a gaveta com o puxador frio.
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4 Você procede do modo seguinte ao cozinhar
Remoção da gaveta de defumação
1.

Insira o puxador da gaveta de defumação e puxe a gave‐
ta do aquecimento da defumação para baixo.

2.

Deixe a gaveta de defumação esfriar completamente fora
da câmara de cozimento em um local protegido do fogo e
do vento.

3.

Esvazie os restos do disco de defumação da gaveta e
limpe bem todas as peças da gaveta.
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5 Proceder do modo seguinte ao efetuar a limpeza
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo damos uma visão geral dos métodos e dos produtos de limpeza e seu manuseio, bem
como do plano de limpeza. Mostramos-lhe agora como lidar com o vaporizador combinado durante a
limpeza e como proceder durante a mesma.
As 'Instruções sobre os procedimentos básicos de limpeza' orientam-no passo a passo sobre os pro‐
cedimentos dos diferentes processos de limpeza. Não se trata aqui explicitamente da operação do
software ou do manuseio de peças do aparelho.
Para se familiarizar com a operação do software e seus procedimentos, leia as instruções de opera‐
ção do vaporizador combinado.
As 'Instruções sobre o manuseio do aparelho durante a limpeza' detalham procedimentos concretos
para o manuseio do vaporizador combinado e dos acessórios respectivos.

5.1 Informações básicas sobre a limpeza do vaporizador combinado
5.1.1 Métodos de limpeza
Métodos de limpeza
Métodos de limpeza
Limpeza da câmara de
cozimento sem produ‐
tos de limpeza

Descrição
■

■

■
■

Limpeza totalmente au‐
tomática da câmara de
cozimento com reci‐
pientes conectados
(ConvoClean no
easyDial
ou
ConvoClean+ com ea‐
syTouch)

■

■

■

■
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Critérios de aplicação

É um processo totalmente auto‐
mático no qual a temperatura e
duração é controlada via software
A câmara de cozimento é lavada
apenas com água, sem o emprego
de produtos de limpeza
No easyDial: Perfil de limpeza CL0
Com o easyTouch: Perfil de limpe‐
za H2O
É um processo totalmente auto‐
mático no qual a temperatura, a
duração e o emprego de produtos
de limpeza e a lavagem são con‐
trolados via software
Os Produto de limpeza são dosa‐
dos via controle de software e libe‐
rados na câmara de cozimento au‐
tomaticamente dos recipientes co‐
nectados.
No easyDial (ConvoClean):
■ Selecione um dentre oito perfis
de limpeza pré-configurados:
CL1 a CL4 e CL1d a CL4d
Com o easyTouch (ConvoClean+):
■ Seleção de um nível de limpeza:
1a4
■ Seleção da duração da limpeza:
eco, regular ou express
■ Seleção opcional de:
Desinfecção por vapor e/ou se‐
cagem da câmara de cozimento
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■

■

■

■

■

Para remover sujeiras leves ou
odores entre os procedimentos de
cozimento individuais
Para, por exemplo, remover pó
após longos períodos de pausa do
vaporizador combinado intensiva‐
mente limpo
Limpeza diária após a conclusão
de todos os procedimentos de co‐
zimento do dia
Antes da primeira colocação em
funcionamento do vaporizador
combinado para eliminar toda a
sujeira do transporte, da coloca‐
ção e da instalação na câmara de
cozimento
Após os trabalhos de manutenção
no vaporizador combinado para
eliminar toda a sujeira na câmara
de cozimento
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Métodos de limpeza
Limpeza totalmente au‐
tomática da câmara de
cozimento com dosa‐
gens individuais
(ConvoClean no
easyDial
ou
ConvoClean+ com ea‐
syTouch)

Descrição
■

■

■

■

Limpeza semiautomáti‐
ca da câmara de cozi‐
mento

■

■

■

Critérios de aplicação

É um processo totalmente auto‐
mático no qual a temperatura, a
duração e o emprego de produtos
de limpeza e a lavagem são con‐
trolados via software
Os produtos de limpeza são colo‐
cados pelo operador na câmara
de cozimento a partir dos frascos
de dosagem individual de acordo
com orientação via software.
No easyDial (ConvoClean):
■ Selecione um dentre oito perfis
de limpeza pré-configurados:
CL1 a CL4 e CL1d a CL4d
Com o easyTouch (ConvoClean+):
■ Seleção de um nível de limpeza:
1a4
■ Seleção da duração da limpeza:
eco, regular ou express
■ Seleção opcional de:
Desinfecção por vapor e/ou se‐
cagem da câmara de cozimento
É um processo semiautomático no
qual a temperatura e a duração de
cada fase da limpeza é controlada
via software
Os produtos de limpeza são borri‐
fados manualmente na câmara de
cozimento
A câmara de cozimento é lavada
manualmente com a pistola de
água ou então é limpa com cuida‐
do com muita água e um pano
macio.

■

■

■

■

■

■

■
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Limpeza diária após a conclusão
de todos os procedimentos de co‐
zimento do dia
Antes da primeira colocação em
funcionamento do vaporizador
combinado para eliminar toda a
sujeira do transporte, da coloca‐
ção e da instalação na câmara de
cozimento
Após os trabalhos de manutenção
no vaporizador combinado para
eliminar toda a sujeira na câmara
de cozimento

Limpeza diária após a conclusão
de todos os procedimentos de co‐
zimento do dia
Para o pós-tratamento em cone‐
xão com uma limpeza totalmente
automática da câmara de cozi‐
mento, caso nem toda a sujeira te‐
nha sido eliminada
Antes da primeira colocação em
funcionamento do vaporizador
combinado para eliminar toda a
sujeira do transporte, da coloca‐
ção e da instalação na câmara de
cozimento
Após os trabalhos de manutenção
no vaporizador combinado para
eliminar toda a sujeira na câmara
de cozimento
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Métodos de limpeza
Limpeza da câmara de
cozimento apenas com
abrilhantador no recipi‐
ente conectado ou com
dosagem individual

Descrição
■
■

■

Limpeza manual da câ‐
mara de cozimento

■

■

■
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Critérios de aplicação

Apenas com o easyTouch: Perfil
de limpeza ConvoCare
É um processo totalmente auto‐
mático no qual a temperatura, a
duração e o emprego de abrilhan‐
tador e a lavagem são controlados
via software
O abrilhantador é conduzido auto‐
maticamente para a câmara de
cozimento a partir dos recipientes
conectados ou então colocado pe‐
lo operador na câmara de cozi‐
mento a partir dos frascos de do‐
sagem individual de acordo com
orientação via software
É um processo totalmente manual
sem suporte via software
■ A câmara de cozimento perma‐
nece não aquecida
■ O tempo de atuação dos produ‐
tos de limpeza são controlados
pelo operador
Os produtos de limpeza são borri‐
fados manualmente na câmara de
cozimento
A câmara de cozimento é lavada
manualmente com a pistola de
água ou então é limpa com cuida‐
do com muita água e um pano
macio.
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■

■

■

■

■

■

Para o pós-tratamento em cone‐
xão com uma limpeza totalmente
automática ou semiautomática da
câmara de cozimento, caso nem
toda a sujeira tenha sido eliminada
Em caso de existência de uma pe‐
lícula branca ou colorações escu‐
ras na câmara de cozimento

Para remover sujeiras ou odores
entre os procedimentos de cozi‐
mento individuais com a câmara
de cozimento resfriada
Para o pós-tratamento em cone‐
xão com uma limpeza totalmente
automática ou semiautomática da
câmara de cozimento, caso nem
toda a sujeira tenha sido eliminada
Para limpezas pontuais na câmara
de cozimento, como no escoadou‐
ro da câmara de cozimento,
por exemplo
Em caso de existência de uma pe‐
lícula branca ou colorações escu‐
ras na câmara de cozimento
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5.1.2 Plano de limpeza
Visão geral
A figura seguinte mostra um vaporizador combinado a gás do tamanho 6.10 representando todos os
aparelhos de mesa:
Pos.

Designação

1

Carcaça do aparelho por fora

2

Câmara de cozimento

3

Vedação higiênica

4

Porta de vidro duplo

5

Porta do aparelho

6

Bandeja coletora de gotas da porta

7

Escoadouro da câmara de cozimen‐
to com peneira
Bandeja coletora de gotas do apare‐
lho
Tela do ventilador

8
9

Limpeza diária
O que deve ser limpo?

Procedimento

Câmara de cozimento

■

■

Escoadouro da câmara de cozi‐
mento

Produto de limpeza

'Você limpa desse modo a câ‐ ConvoClean new ou forte
mara de cozimento semiauto‐
maticamente (porta-bande‐
jas)' na página 107
'Você limpa desse modo a câ‐
mara de cozimento semiauto‐
maticamente (suporte de gre‐
lhas ou de pratos)' na página
109

'Você limpa desse modo a câ‐
mara de cozimento de modo to‐
talmente automático com reci‐
pientes conectados' na página
103
'Você limpa desse modo a câ‐
mara de cozimento de modo
automático com dosagens indi‐
viduais' na página 105
■ Remover os restos
■ Lavar para evitar entupimen‐
tos
■ Pulverizar com produto de
limpeza e lavar com água

Carcaça do aparelho por fora

ConvoClean new ou forte
e
ConvoCare
ConvoClean new S ou forte S
e
ConvoCare S
■
■

Com a pistola de água enrolá‐
vel
ConvoClean new ou forte

Limpar manualmente com um
Limpador de aço inoxidável de
pano macio
uso doméstico
Recipientes, tabuleiros, grelhas ■ Limpar manualmente com es‐ Detergente de uso doméstico
e outros acessórios de cozimen‐
ponja macia e não abrasiva
■ Enxaguar com água
to
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5 Proceder do modo seguinte ao efetuar a limpeza
O que deve ser limpo?

Procedimento

Produto de limpeza

Controle diário da câmara de co‐
zimento se uma película branca
ou colorações escuras forem
perceptíveis
■ Limpeza apenas quando ne‐
cessário

Manual:
ConvoCare
Vaporizar frio
■ deixar fazer efeito por 10
minutos
■ Polir com esponja macia e
não abrasiva
■ Lavar
ou
■ 'Você limpa desse modo a câ‐
mara de cozimento apenas
com abrilhantador com o perfil
de limpeza ConvoCare (ape‐
nas com o easyTouch)' na pá‐
gina 113
■

■

Ao utilizar a versão com grelhas: 'Esvaziar e limpar o recipiente
coletor de gordura' na página
■ Vasilha coletora de gordura
131

Detergente de uso doméstico

Limpeza semanal
O que deve ser limpo?

Procedimento

Porta de vidro duplo por dentro

'Você limpa a porta de vidro du‐
plo desse modo' na página 115
Câmara de cozimento atrás da
'Você limpa desse modo a câ‐
chapa de aspiração
mara de cozimento atrás da
chapa de aspiração' na página
116
■
Vedação higiênica em torno por‐
Limpar em torno manualmen‐
ta do aparelho
te com um pano macio e pro‐
duto de limpeza
■ Limpar bem com um pano
macio e água limpa
■ Secar com um pano maio
■ Encoste a porta do aparelho
para secar a vedação higiêni‐
ca (não fechar totalmente)
Porta do aparelho, bandeja cole‐
tora de gotas da porta e bandeja
coletora de gotas do aparelho

■

■
■

Produto de limpeza
Limpador de vidros de uso do‐
méstico
ConvoClean new ou forte

Detergente de uso doméstico

Limpar manualmente com um ConvoClean new ou forte
pano macio e produto de lim‐
peza
Limpar bem com um pano
macio e água limpa
Secar com um pano maio

Tela do ventilador, piso da câ‐
Limpar manualmente com um
mara de cozimento, lado esquer‐ pano sem fios
do

Detergente de uso doméstico

Limpeza mensal
O que deve ser limpo?

Procedimento

Vedação higiênica intensiva‐
mente

'Desse modo você limpa a ve‐
Detergente de uso doméstico
dação higiênica intensivamente'
na página 118
Limpar manualmente com um
Limpador de aço inoxidável de
pano macio
uso doméstico

Suporte da unidade (opcional)
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5.1.3 Produto de limpeza
Produto de limpeza
Utilizar apenas os produtos de limpeza aqui indicados para a limpeza do vaporizador combinado e
seus acessórios.
Produto

Utilização

Modo de utilização

ConvoClean new
para sujeira leve
■ Não para a limpeza de reci‐
pientes, tabuleiros, grelhas ou
outro acessório

Limpeza da câmara de cozi‐
mento
■ Manual
■ Semiautomática

Recipiente spray

Limpeza totalmente automática
da câmara de cozimento

ConvoClean forte
para sujeira normal a pesada
■ Não para a limpeza de reci‐
pientes, tabuleiros, grelhas ou
outro acessório

Limpeza da câmara de cozi‐
mento
■ Manual
■ Semiautomática

No recipiente do produto de lim‐
peza conectado ao sistema de
limpeza sob o vaporizador com‐
binado
Recipiente spray

ConvoCare K (concentrado)

Para misturar a solução pronta
para o uso ConvoCare na pro‐
porção de mistura definida

ConvoCare
Abrilhantador na proporção de
mistura definida
■ Não para a limpeza de reci‐
pientes, tabuleiros, grelhas ou
outro acessório

ConvoClean new S
para sujeira leve
ConvoClean forte S
para sujeira normal a pesada
ConvoCare S

Limpeza totalmente automática
da câmara de cozimento

■
■

Frascos para dosagem individu‐
al de 125 ml

Limpeza totalmente automática
da câmara de cozimento

Frascos para dosagem individu‐
al de 125 ml

■

Recipiente spray

Limpeza totalmente automáti‐ Frascos para dosagem individu‐
ca da câmara de cozimento
al de 125 ml
Limpeza da câmara de cozi‐
mento apenas com abrilhan‐
tador (apenas com o easy‐
Touch, perfil de limpeza (Con‐
voCare)

Cuidado das paredes externas do vaporizador combinado
Limpeza da porta de vidro duplo ■

■
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No recipiente do produto de lim‐
peza conectado ao sistema de
limpeza sob o vaporizador com‐
binado

Pós-tratamento manual da câ‐
mara de cozimento
Limpeza totalmente automática
da câmara de cozimento

■

Limpador de aço inoxidável de
uso doméstico
Limpador de vidros de uso do‐
méstico
Detergente doméstico comum,
que não irrita a pela, pH- e ino‐
doro

Limpeza totalmente automáti‐
ca da câmara de cozimento
Limpeza da câmara de cozi‐
mento apenas com abrilhan‐
tador (apenas com o easy‐
Touch, perfil de limpeza (Con‐
voCare)

No recipiente do produto de lim‐
peza conectado ao sistema de
limpeza sob o vaporizador com‐
binado
-

Limpeza de componentes e
acessórios de acordo com as
instruções respectivas
Limpeza de recipientes, tabu‐
leiros, grelhas e outros aces‐
sórios de cozimento
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Lidando com o produtos de limpeza
Ao usar alguns produtos de limpeza, deve-se usar um equipamento de proteção individual.
O capítulo 'Equipamento de proteção individual' na página 44 e as folha de segurança atuais da UE
que pertencem aos produtos de limpeza ConvoClean forte, ConvoClean new, ConvoCare K (concen‐
trado), ConvoClean forte S, ConvoClean new S e ConvoCare S devem ser observados.
O pessoal deve ser instruído regularmente pela empresa operadora do vaporizador combinado.
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5.1.4 Disponibilização dos produtos de limpeza
Disponibilização dos produtos de limpeza
Forma da disponibiliza‐
ção
Recipiente spray

Manuseio / manipulação
■

■
■
■

Recipientes

■

■

■

■

■

Frascos para dosagem
individual de 125 ml

■

■
■
■
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Jamais deixe o recipiente spray tempo demasi‐
ado sob pressão sem utilização. Desapertar
vagarosamente o cabeçote da bomba de modo
que o ar comprimento possa escapar.
Lave o recipiente spray semanalmente.
Lave o bico, a extensão do bico e o bocal do
bico após cada utilização.
Não armazene os frascos de spray com produ‐
tos de limpeza na proximidade direta do vapori‐
zador combinado, mas em áreas de armazena‐
mento especiais e foram do alcance de alimen‐
tos.
Conecte os recipientes com os produtos de lim‐
peza no sistema de limpeza do vaporizador
combinado.
Verifique antes de cada limpeza da câmara de
cozimento totalmente automática se o nível de
enchimento do produto de limpeza nos reci‐
pientes é suficiente.
Não armazene os recipientes de reserva com
produtos de limpeza na proximidade direta do
vaporizador combinado, mas em áreas de ar‐
mazenamento especiais e foram do alcance de
alimentos.
Apenas use ConvoCare K para misturar a solu‐
ção pronta para o uso ConvoCare (na propor‐
ção de mistura definida) em um recipiente va‐
zio.
Não armazene os recipientes com ConvoCare
K na proximidade direta do vaporizador combi‐
nado, mas em áreas de armazenamento espe‐
ciais e foram do alcance de alimentos.
Retire os frascos da embalagem de forneci‐
mento e de armazenamento de papelão ape‐
nas imediatamente antes de utilizar o produto
de limpeza.
Aparafuse a tampa do frasco apenas imediata‐
mente antes de utilizar o produto de limpeza.
Envie os frascos vazios, lavados com água e
novamente fechados para a reciclagem.
Armazene os frascos de reserva com os produ‐
tos de limpeza exclusivamente nas embala‐
gens de papelão em que foram fornecidos. Não
armazene as embalagens de papelão com pro‐
dutos de limpeza na proximidade direta do va‐
porizador combinado, mas em áreas de arma‐
zenamento especiais e foram do alcance de
alimentos.
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Produto de limpeza
■
■
■

■
■
■

■

■
■
■

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

ConvoCare K (con‐
centrado)

ConvoClean new S
ConvoClean forte S
ConvoCare S
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5.2 Instruções básicas de limpeza
5.2.1

Limpeza segura

Para sua segurança e a de seus colaboradores
Familiarize-se com os conteúdos do capítulo 'Para sua segurança' na página 22, antes que seus cola‐
boradores trabalhem pela primeira vez com o vaporizador combinado e tome as providências neces‐
sárias.
Instrua seu pessoal a se familiarizar com as regras relativas ao trabalho seguro indicadas nesta se‐
ção e a segui-las obrigatoriamente.
Instrua seu pessoal para, antes de iniciar o trabalho, se familiarizar com os avisos de perigo indicados
nesta seção e nas instruções a seguir e a obrigatoriamente seguir as medidas preventivas ali especifi‐
cadas.
Equipamento de proteção individual de seus colaboradores
Instrua seus colaboradores a usar o equipamento de proteção individual indicados no capítulo 'Para
sua segurança', seção 'Equipamento de proteção individual' na página 44 para os respectivos traba‐
lhos.
Normas básicas para a operação segura
Se após a instalação o vaporizador combinado tiver sido deliberada ou claramente movido de sua po‐
sição em desacordo com as normas (inadvertidamente ou intencionalmente), ele somente poderá
continuar a ser utilizado quando os pré-requisitos a seguir estiverem preenchidos:
■
O aparelho e os acessórios utilizados não apresentam nenhum dano externo visível.
■
Os cabos de alimentação elétricos, de água, de água residual e os produtos de limpeza não apre‐
sentam nenhum dano visível, estão bem assentados, não têm vazamento em nenhum lugar e
após uma inspeção visual, dão uma impressão de segurança e bom funcionamento.
■
Os 'Requisitos da funcionalidade do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Os 'Requisitos do ambiente do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Todos os avisos de advertência encontram-se nos locais previstos.
Apenas em aparelhos a gás:
■
Em todos os componentes condutores de gás do vaporizador combinado foi verificada a estan‐
queidade de todos os seus pontos de ligação e de conexão por intermédio de um técnico de servi‐
ço, e a estanqueidade em todos os pontos mencionados fora e dentro do aparelho foi alcançada.
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Normas para o deslocamento e colocação seguros da base sobre rodas
Para evitar riscos, devem ser observadas as normas seguintes ao deslocar a base sobre rodas com
os aparelhos:
■
Antes de movê-lo a tubulação de escoamento da água deve ser desconectada caso seja utilizada
uma conexão permanente.
■
Ao mover, tomar cuidado com todos os cabos de conexão. Não se pode passar sobre os cabos de
conexão. Os cabos de conexão não podem absolutamente ser tracionado ou desconectados. Os
comprimentos dos cabos/dutos de conexão (elétricos, de gás e hidráulicos) são ajustados à ampli‐
tude de movimento do dispositivo de retenção. Deve-se prestar atenção apesar disso ao localiza‐
ção e à disposição de todos os cabos/dutos de conexão ao realizar deslocamentos.
■
Antes de serem deslocados os aparelhos devem ser desenergizados.
■
Antes de serem deslocados os aparelhos na base devem esfriar.
■
Nenhum prato deve se encontrar nos aparelhos.
■
As portas do aparelho precisam estar fechadas.
■
Ao mover a base com os aparelhos, deve-se estar vestindo roupas de proteção.
■
A base com os aparelhos pode ser transportado apenas por no mínimo duas pessoas.
■
Após ser empurrado de volta para seu lugar, o aparelho deve ficar novamente plano.
■
Após empurrado de volta para seu lugar, os freios de estacionamento devem ser novamente aper‐
tados.
■
Deve-se cuidar em toda posição para que a base com o aparelho não tombe.
Pulverização do aparelho com água

Perigo de choque elétrico por peças condutoras de tensão
A água nos componentes externos do aparelho pode provocar um curto-circuito e choques elétricos
ao tocar no aparelho.
Não molhe os componentes externos do aparelho com água, borrifando-os com água.
Mantenha a tampa da porta USB sempre fechada durante a limpeza.
Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido às altas temperaturas em componentes internos e externos do
aparelho.
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras. Tocar na tubuladura de saída de ar também pode resultar em queimaduras.
Aguarde até que a câmara de cozimento esteja abaixo de 60 °C antes de iniciar os trabalhos de
limpeza.
Use o equipamento de proteção individual.
Jatos de água no câmara de cozimento quente

Perigo de escaldadura por vapor quente
Ao se espirrar água na câmara de cozimento aquecido (com uma pistola de água, por exemplo), o
vapor que ocorre na câmara pode provocar escaldamento.
Aguarde até que a câmara de cozimento esteja abaixo de 60 °C antes de iniciar os trabalhos de
limpeza.
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Contato com produtos de limpeza

Perigo de queimaduras químicas ou irritação da pele, olhos e órgãos respiratórios
O produto de limpeza ConvoClean new (S) e o abrilhantador ConvoCare (S) irritam a pele, os olhos e
os órgãos respiratórios em caso de contato direto. ConvoClean forte (S) provoca queimaduras
químicas na pele, olhos e órgãos respiratórios em caso de contato direto.
Não inspire vapores e névoas de pulverização provenientes dos produtos de limpeza e
abrilhantadores.
Não deixe que o produto de limpeza e o abrilhantador entrem em contato com os olhos, a pele e
mucosas.
Não borrife o produto de limpeza e o abrilhantador em uma câmara de cozimento com temperatura
superior a 60 ºC, do contrário cada vez mais irão se desprender vapores corrosivos ou irritantes do
produto de limpeza.
Não abra a porta do aparelho durante a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
com recipientes conectados.
Durante a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento com dosagem individual, abra a
porta do aparelho APENAS quando requisitado pelo software.
Use o equipamento de proteção individual.
Contaminação com produtos de limpeza

Perigo de contaminação microbiológica de alimentos com produtos de limpeza ou o abrilhantador
O produto de limpeza ConvoClean new, ConvoClean forte e o abrilhantador ConvoCare (tanto em
recipiente de produto de limpeza como em frascos de dosagem individual) contaminam alimentos no
contato direto ou indireto via evaporação. Isso também se aplica a detergentes, limpadores de vidro e
polidores de metal domésticos.
Borrife os produtos de limpeza ConvoClean new, ConvoClean forte e o abrilhantador ConvoCare
em recipiente spray apenas dentro da câmara de cozimento.
Como parte das atividades manuais de limpeza, lave bem a câmara de cozimento de todos o
produto de limpeza e abrilhantador empregado utilizando jatos de água. Alternativamente, nas
atividades manuais de limpeza limpe bem a câmara de cozimento de todos o produto de limpeza e
abrilhantador empregado com muita água limpa e um pano macio.
Limpe com muita água limpa todo o produto de limpeza usado na parte interna da porta do
aparelho, na vedação higiênica e nos acessórios na porta do aparelho ou naqueles utilizados para
cozinhar.
Depois das tarefas manuais de limpeza, limpe com muita água limpa todas as superfícies fora da
câmara de cozimento que possam ter sido contaminadas com produto de limpeza ou
abrilhantador, por exemplo, locais onde recipientes de limpeza foram colocados e nos quais em
seguida alimentos são novamente preparados.
Vazamento de gás

Perigo de explosão devido a vazamento de gás.
Escapes de gás podem resultar em explosão se inflamados.
Em aparelhos sobre base com rodízios e mangueira de conexão é possível puxar o aparelho para
diante dentro de sua margem de movimento para limpar a carcaça ou o piso. A amplitude de
movimento é dada pelo dispositivo de retenção visando a proteção mecânica (tipicamente 0.5 m).
Jamais tracione os cabos de conexão.
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5.2.2 Você limpa desse modo a câmara de cozimento de modo totalmente
automático com recipientes conectados
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)
■
Substituir os recipientes com abrilhantador
■
Substituir o recipiente com o produto de limpeza

62
76
121
123

Pré-requisitos
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Você está tão familiarizado com a operação do software que você pode abrir os diferentes perfis
de limpeza e iniciá-los; ver instruções de operação do vaporizador combinado.
Todos os alimentos foram retirados da câmara de cozimento. Não há nenhum corpo estranho na
câmara de cozimento.
Todos os recipientes, tabuleiros e grelhas, bem como também qualquer outro acessório foram reti‐
rados da câmara de cozimento.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo. A peneira no escoadouro da câmara de cozimento está no lugar.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
A porta do aparelho está fechada.
Você pôs á disposição os meios auxiliares necessários de acordo com o programa de limpeza. Ver
'Disponibilização dos produtos de limpeza' na página 99.
Em aparelhos com suporte de grelhas ou de pratos (não com o ConvoSmoke): A armação de en‐
trada está colocada e o suporte de grelhas ou o de pratos vazio está na câmara de cozimento.

Você limpa desse modo a câmara de cozimento de modo totalmente automático com recipientes
conectados
1.

Ative o perfil de limpeza e inicie o procedimento de limpe‐
za.

2.

Aguarde a conclusão do procedimento de limpeza.

3.

Assim que o procedimento de limpeza estiver pronto, soa
um sinal.
Preste atenção às solicitações do software.
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4.

■

■

■

5.
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Abra a porta do aparelho e verifique o resultado da lim‐
peza. A câmara de cozimento deve estar claramente
limpa e não cheirar a restos de alimento ou produtos de
limpeza.
Verifique a câmara de cozimento quanto a eventual
existência de corpos estranhos. Remova-os caso exis‐
tam.
Se o retrabalho for necessário, limpe e lave a câmara
de cozimento manualmente ou de novo por meio de um
perfil de limpeza.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a câmara
de cozimento possa secar.
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5.2.3 Você limpa desse modo a câmara de cozimento de modo totalmente
automático com dosagens individuais
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
62
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)
76
■
Distribuir o produto de limpeza dos recipientes de dosagem individual na câmara de cozimento.
125
Pré-requisitos
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Você está tão familiarizado com a operação do software que você pode abrir os diferentes perfis
de limpeza e iniciá-los; ver instruções de operação do vaporizador combinado.
Todos os alimentos foram retirados da câmara de cozimento. Não há nenhum corpo estranho na
câmara de cozimento.
Todos os recipientes, tabuleiros e grelhas, bem como também qualquer outro acessório foram reti‐
rados da câmara de cozimento.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo. A peneira no escoadouro da câmara de cozimento está no lugar.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
A porta do aparelho está fechada.
Você pôs á disposição os meios auxiliares necessários de acordo com o programa de limpeza. Ver
'Disponibilização dos produtos de limpeza' na página 99.
Em aparelhos com suporte de grelhas ou de pratos (não com o ConvoSmoke): A armação de en‐
trada está colocada e o suporte de grelhas ou o de pratos vazio está na câmara de cozimento.

Você limpa desse modo a câmara de cozimento de modo totalmente automático com dosagens individuais
1.

Ative o perfil de limpeza e inicie o procedimento de limpe‐
za.

2.

Aguarde durante a fase de imersão (aprox. 5 - 10 minu‐
tos conforme o perfil de limpeza).

3.

■
■
■

4.
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Assim que a fase de imersão estiver concluído pronto,
soa um sinal.
Você é solicitado a introduzir o produto de limpeza.
A quantidade de frascos de dosagem individual requeri‐
da é exibida pelo software.

Abra a porta do aparelho.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Distribua o produto de limpeza dos recipientes de dosa‐
gem individual na câmara de cozimento.
Caso necessário, para esse procedimento retire o supor‐
te de grelhas ou o de pratos da câmara de cozimento e
empurre-o de volta após colocar o produto de limpeza.
Feche a porta do aparelho.

Aguarde durante a fase de limpeza (aprox. 30 - 60 minu‐
tos de acordo com o perfil de limpeza).

No comando easyTouch omitem-se na escolha da dura‐
ção da limpeza 'Expressa' os itens 8 a 12 destas instru‐
ções.
■ Assim que a fase de limpeza estiver concluído pronto,
soa um sinal.
■ Você é solicitado a introduzir o abrilhantador.
■ A quantidade de frascos de dosagem individual requeri‐
da é exibida pelo software.
Em função da dureza da água e do grau de calcificação
do aparelho, é possível pular a colocação do abrilhanta‐
dor em casos excepcionais.
Abra a porta do aparelho.

Distribua o abrilhantador dos recipientes de dosagem in‐
dividual na câmara de cozimento.
Caso necessário, para esse procedimento retire o supor‐
te de grelhas ou o de pratos da câmara de cozimento e
empurre-o de volta após colocar o abrilhantador.
Feche a porta do aparelho.

12.

Aguarde durante a última fase de limpeza (aprox. 20 - 30
minutos de acordo com o perfil de limpeza).

13.

■
■

14.

■

■

■

15.
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Assim que a último fase de limpeza estiver concluído
pronto, soa um sinal.
Preste atenção às solicitações do software.
Abra a porta do aparelho e verifique o resultado da lim‐
peza. A câmara de cozimento deve estar claramente
limpa e não cheirar a restos de alimento ou produtos de
limpeza.
Verifique a câmara de cozimento quanto a eventual
existência de corpos estranhos. Remova-os caso exis‐
tam.
Se o retrabalho for necessário, limpe e lave a câmara
de cozimento manualmente ou de novo por meio de um
perfil de limpeza.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a câmara
de cozimento possa secar.
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5.2.4 Você limpa desse modo a câmara de cozimento semiautomaticamente
(porta-bandejas)
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Desmontagem e montagem do porta-bandejas
■
Destravamento e travamento da chapa de aspiração

62
85
127

Pré-requisitos
■
■
■
■
■
■
■
■

Você está tão familiarizado com a operação do software que você pode abrir os diferentes perfis
de limpeza e iniciá-los; ver instruções de operação do vaporizador combinado.
Todos os alimentos foram retirados da câmara de cozimento. Não há nenhum corpo estranho na
câmara de cozimento.
Todos os recipientes, tabuleiros e grelhas, bem como também qualquer outro acessório foram reti‐
rados da câmara de cozimento.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo. A peneira no escoadouro da câmara de cozimento está no lugar.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
A porta do aparelho está fechada.
Você pôs á disposição os meios auxiliares necessários de acordo com o programa de limpeza. Ver
'Disponibilização dos produtos de limpeza' na página 99.

Você limpa desse modo a câmara de cozimento semiautomaticamente (porta-bandejas)
1.

Ative o perfil de limpeza e inicie o procedimento de limpe‐
za.

2.

Aguarde durante a fase de imersão (aprox. 10 minutos
conforme o perfil de limpeza).

3.

Assim que a fase de imersão estiver concluído pronto,
soa um sinal.
Você é solicitado a pulverizar o produto de limpeza.

4.

Abra a porta do aparelho.

5.

Gire os porta-bandejas e a chapa de aspiração para den‐
tro da câmara de cozimento.
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6.

Borrife a câmara de cozimento, a chapa de aspiração, a
área atrás da chapa de aspiração, o porta-bandejas e o
escoadouro da câmara de cozimento com o produto de
limpeza no frasco de spray.

7.

Fixe a chapa de aspiração e o porta-bandejas.

8.

Feche a porta do aparelho.

9.

Aguarde durante a fase de limpeza (aprox. 10 minutos
conforme o perfil de limpeza).

10.

Assim que a fase de limpeza estiver concluído pronto,
soa um sinal.
Você é solicitado a lavar a câmara de cozimento.

11.

Abra a porta do aparelho.

12.

Gire os porta-bandejas e a chapa de aspiração novamen‐
te para dentro da câmara de cozimento.

13.

Lave a câmara bem de cozimento, os acessórios, a área
atrás da chapa de aspiração e o escoadouro da câmara
de cozimento com a pistola de água.
ATENÇÃO! Perigo de contaminação de alimentos por
produtos de limpeza ou pelo abrilhantador devido a uma
lavagem insuficiente
■ Caso o aparelho não tenha uma pistola de água, para
lavar em vez disso use um jato de água externo ou lim‐
pe bem a câmara de cozimento, o acessório e a área
atrás da chapa de aspiração com muita água e um pa‐
no macio.

14.

15.

16.
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Verifique o resultado da limpeza. A câmara de cozimento
deve estar claramente limpa e não cheirar a restos de ali‐
mento ou produtos de limpeza.
Se o retrabalho for necessário, limpe e lave a câmara de
cozimento manualmente ou de novo por meio de um per‐
fil de limpeza.
Fixe a chapa de aspiração e o porta-bandejas.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a câmara
de cozimento possa secar.
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5.2.5 Você limpa desse modo a câmara de cozimento semiautomaticamente
(suporte de grelhas ou de pratos; não com o ConvoSmoke)
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)
■
Destravamento e travamento da chapa de aspiração

62
76
127

Pré-requisitos
■
■
■
■
■
■
■
■
■

A armação de entrada está colocada e o suporte de grelhas ou o de pratos vazio está na câmara
de cozimento.
Você está tão familiarizado com a operação do software que você pode abrir os diferentes perfis
de limpeza e iniciá-los; ver instruções de operação do vaporizador combinado.
Todos os alimentos foram retirados da câmara de cozimento. Não há nenhum corpo estranho na
câmara de cozimento.
Todos os recipientes, tabuleiros e grelhas, bem como também qualquer outro acessório foram reti‐
rados da câmara de cozimento.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo. A peneira no escoadouro da câmara de cozimento está no lugar.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
A porta do aparelho está fechada.
Você pôs á disposição os meios auxiliares necessários de acordo com o programa de limpeza.
Ver 'Disponibilização dos produtos de limpeza' na página 99.

Você limpa desse modo a câmara de cozimento semiautomaticamente (suporte de grelhas ou o de pratos)
1.

Ative o perfil de limpeza e inicie o procedimento de limpe‐
za.

2.

Aguarde durante a fase de imersão (aprox. 10 minutos
conforme o perfil de limpeza).

3.

Assim que a fase de imersão estiver concluído pronto,
soa um sinal.
Você é solicitado a pulverizar o produto de limpeza.

4.

Abra a porta do aparelho.

5.

Remova o suporte de grelhas ou o de pratos e a armação
de entrada.
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6.

Gire a chapa de aspiração para dentro da câmara de co‐
zimento.

7.

Borrife a câmara de cozimento, a chapa de aspiração, a
área atrás da chapa de aspiração e o escoadouro da câ‐
mara de cozimento com o produto de limpeza no frasco
de spray.

8.

Fixe novamente a chapa de aspiração.

9.

Insira a armação de entrada e desloque o suporte de gre‐
lhas ou o de pratos novamente para dentro.

10.

Pulverize o suporte de grelhas ou o de pratos e a arma‐
ção de entrada com o produto de limpeza no recipiente
spray.

11.

Feche a porta do aparelho.

12.

Aguarde durante a fase de limpeza (aprox. 10 minutos
conforme o perfil de limpeza).

13.

Assim que a fase de limpeza estiver concluído pronto,
soa um sinal.
Você é solicitado a lavar a câmara de cozimento.

14.

Abra a porta do aparelho.

15.

Lave bem o suporte de grelhas ou o de pratos e a arma‐
ção de entrada com a pistola de água.

16.

Remova o suporte de grelhas ou o de pratos e a armação
de entrada.

17.

Gire a chapa de aspiração para dentro da câmara de co‐
zimento.
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18.

Lave a câmara bem de cozimento, a chapa de aspiração,
a área atrás da chapa de aspiração e o escoadouro da
câmara de cozimento com a pistola de água.
ATENÇÃO! Perigo de contaminação de alimentos por
produtos de limpeza ou pelo abrilhantador devido a uma
lavagem insuficiente
■ Caso o aparelho não tenha uma pistola de água, para
lavar em vez disso use um jato de água externo ou lim‐
pe bem a câmara de cozimento, o acessório e a área
atrás da chapa de aspiração com muita água e um pa‐
no macio.

19.

Fixe novamente a chapa de aspiração.

20.

Insira a armação de entrada e desloque o suporte de gre‐
lhas ou o de pratos novamente para dentro.

21.

Verifique o resultado da limpeza. A câmara de cozimento
deve estar claramente limpa e não cheirar a restos de ali‐
mento ou produtos de limpeza.
Se o retrabalho for necessário, limpe e lave a câmara de
cozimento manualmente ou de novo por meio de um per‐
fil de limpeza.
Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a câmara
de cozimento possa secar.

22.
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5.2.6 Você limpa desse modo a câmara de cozimento sem utilizar produtos
de limpeza
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)
■
Colocar e retirar o sensor de temperatura interna

62
76
81

Pré-requisitos
■
■
■
■
■
■
■

Você está tão familiarizado com a operação do software que você pode abrir os diferentes perfis
de limpeza e iniciá-los; ver instruções de operação do vaporizador combinado.
Todos os alimentos foram retirados da câmara de cozimento. Não há nenhum corpo estranho na
câmara de cozimento.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo. A peneira no escoadouro da câmara de cozimento está no lugar.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
A porta do aparelho está fechada.
Em aparelhos com suporte de grelhas ou de pratos (não com o ConvoSmoke): A armação de en‐
trada está colocada e o suporte de grelhas ou de pratos está na câmara de cozimento.

Você limpa desse modo a câmara de cozimento sem utilizar produtos de limpeza
1.

Ative o perfil de limpeza e inicie o procedimento de limpe‐
za.

2.

Aguarde a conclusão do procedimento de limpeza.

3.

Assim que o procedimento de limpeza estiver pronto, soa
um sinal.
Preste atenção às solicitações do software.

4.

■
■

■

5.
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Abra a porta do aparelho e verifique se o resultado es‐
perado de limpeza foi alcançado.
Verifique a câmara de cozimento quanto a eventual
existência de corpos estranhos. Remova-os caso exis‐
tam.
Se necessário, limpe e lave a câmara de cozimento
manualmente ou por meio de outro perfil de limpeza.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a câmara
de cozimento possa secar.
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5.2.7 Você limpa desse modo a câmara de cozimento apenas com
abrilhantador com o perfil de limpeza ConvoCare (somente com o
easyTouch)
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
62
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)
76
■
Distribuir o produto de limpeza dos recipientes de dosagem individual na câmara de cozimento.
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■

Pré-requisitos
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Você está tão familiarizado com a operação do software que você pode abrir os diferentes perfis
de limpeza e iniciá-los; ver instruções de operação do vaporizador combinado.
Todos os alimentos foram retirados da câmara de cozimento. Não há nenhum corpo estranho na
câmara de cozimento.
Todos os recipientes, tabuleiros e grelhas, bem como também qualquer outro acessório foram reti‐
rados da câmara de cozimento.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo. A peneira no escoadouro da câmara de cozimento está no lugar.
A porta de vidro interna da porta do aparelho está corretamente trancada.
A chapa de aspiração está devidamente travada.
A porta do aparelho está fechada.
Você pôs á disposição os meios auxiliares necessários de acordo com o programa de limpeza. Ver
'Disponibilização dos produtos de limpeza' na página 99.
Em aparelhos com suporte de grelhas ou de pratos (não com o ConvoSmoke): A armação de en‐
trada está colocada e o suporte de grelhas vazio ou de pratos está na câmara de cozimento des‐
de que essas peças também devam ser limpas.

Você limpa desse modo a câmara de cozimento apenas com abrilhantador do recipiente conectado
O processo do perfil de limpeza ConvoCare com recipientes conectados corresponde precisamente
ao processo de limpeza 'Você limpa desse modo a câmara de cozimento de modo totalmente auto‐
mático com recipientes conectados' na página 103.
Você limpa desse modo a câmara de cozimento apenas com abrilhantador a partir de frascos de dosagem
individual
1.

Ative o perfil de limpeza ConvoCare com dosagem indivi‐
dual e inicie o procedimento de limpeza.

2.

Aguarde durante a primeira fase de limpeza (aprox. 10
minutos).
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3.

■
■
■

Assim que a primeira fase de limpeza estiver concluída,
soa um sinal.
Você é solicitado a introduzir o abrilhantador.
A quantidade de frascos de dosagem individual requeri‐
da é exibida pelo software.

4.

Abra a porta do aparelho.

5.

Distribua o abrilhantador dos recipientes de dosagem in‐
dividual na câmara de cozimento.
Caso necessário, para esse procedimento retire o supor‐
te de grelhas ou o de pratos da câmara de cozimento e
empurre-o de volta após colocar o abrilhantador.
Feche a porta do aparelho.

6.

7.

Aguarde durante a última fase de limpeza (aprox. 10 mi‐
nutos).

8.

■
■

9.

■

■

■

10.
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Assim que a último fase de limpeza estiver concluído
pronto, soa um sinal.
Preste atenção às solicitações do software.
Abra a porta do aparelho e verifique o resultado da lim‐
peza. A câmara de cozimento deve estar claramente
limpa e não cheirar a restos de alimento ou produtos de
limpeza.
Verifique a câmara de cozimento quanto a eventual
existência de corpos estranhos. Remova-os caso exis‐
tam.
Se o retrabalho for necessário, limpe e lave a câmara
de cozimento manualmente ou de novo por meio de um
perfil de limpeza.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a câmara
de cozimento possa secar.
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5.2.8 Você limpa a porta de vidro duplo desse modo
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Destravamento e travamento da porta interna de vidro

62
130

Pré-requisitos
■
■
■

Você colocou à disposição o produto de limpeza e o limpador de vidros doméstico necessários.
Você pôs à disposição (pelo menos três) panos limpos e macios.
A porta do aparelho foi resfriada até a temperatura ambiente após a última operação.

Você limpa a porta de vidro duplo desse modo
1.

Abra a porta do aparelho e gire para fora o vidro interno
da porta de vidro duplo.

2.

Limpe sempre ambas as superfícies do vidro interno e do
vidro externo da porta de vidro duplo com um pano macio
e limpo e o produto de limpeza.
Cuide para que ao fazê-lo não risque o vidro.

3.

Limpe sempre ambas as superfícies do vidro interno e do
vidro externo da porta de vidro duplo com um pano macio
e limpo e água limpa.

4.

Limpe sempre ambas as superfícies do vidro interno e do
vidro externo da porta de vidro duplo com um pano macio
e limpo.

5.

Gire de volta o vidro interno da porta do aparelho e o tra‐
ve.
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5.2.9 Você limpa desse modo a câmara de cozimento atrás da chapa de
aspiração
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Desmontagem e montagem do porta-bandejas
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)
■
Destravamento e travamento da chapa de aspiração

62
85
76
127

Pré-requisitos
■
■
■
■

Você já deixou preparado o produto de limpeza ConvoClean new ou ConvoClean forte no recipien‐
te spray. Ver 'Disponibilização dos produtos de limpeza' na página 99.
O escoadouro da câmara de cozimento está livre e não está entupido ou obstruído por qualquer
resíduo.
Em aparelhos com porta-bandejas: O porta-bandejas esquerdo está desmontado.
Em aparelhos com suporte de grelhas ou de pratos (não com o ConvoSmoke): O suporte de gre‐
lhas ou de pratos e a armação de entrada foram retirados da câmara de cozimento.

Você limpa desse modo a câmara de cozimento atrás da chapa de aspiração
1.

Gire a chapa de aspiração para dentro da câmara de co‐
zimento.

2.

Borrife a chapa de aspiração de todos os lados e a área
atrás da chapa de aspiração com o produto de limpeza
no frasco de spray.

3.

Permita que o produto de limpeza atue por 10 - 20 minu‐
tos.

4.

Lave a chapa de aspiração de todos os lados, a área
atrás da chapa de aspiração, e toda a câmara de cozi‐
mento com a pistola de água.
Em caso de sujeira pesada, é possível repetir o procedi‐
mento de limpeza.
ATENÇÃO! Perigo de contaminação de alimentos por
produtos de limpeza ou pelo abrilhantador devido a uma
lavagem insuficiente
■ Caso o aparelho não tenha uma pistola de água, para
lavar em vez disso use um jato de água externo ou lim‐
pe bem a câmara de cozimento, o acessório e a área
atrás da chapa de aspiração com muita água e um pa‐
no macio.
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5.

Fixe novamente a chapa de aspiração.

6.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a câmara
de cozimento possa secar.
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5.2.10 Desse modo você limpa a vedação higiênica intensivamente
Para sua segurança durante a limpeza
Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avisos
de perigo indicados em 'Limpeza segura' na página 100 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga
as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Desmontagem e montagem da vedação higiênica

62
129

Pré-requisitos
■
■

Você colocou à disposição o produto de limpeza e o detergente de uso doméstico necessários.
Você pôs à disposição (pelo menos três) panos limpos e macios.

Desse modo você limpa a vedação higiênica intensivamente
1.

Abra a porta do aparelho e desmonte a vedação higiêni‐
ca.

2.

Limpe a vedação higiênica com um pano macio e limpo e
produto de limpeza em uma pia.

3.

Lave a vedação higiênica com um pano macio e limpo e
água limpa em uma pia.

4.

Seque bem a vedação higiênica com um pano macio e
limpo.

5.

Recoloque a vedação higiênica na abertura da câmara
de cozimento.

6.

Deixe a porta do aparelho entreaberta para que a veda‐
ção higiênica possa secar completamente.
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5.3 Instruções de manuseio do aparelho durante a limpeza
5.3.1

Manuseio seguro do aparelho

Para sua segurança e a de seus colaboradores
Familiarize-se com os conteúdos do capítulo 'Para sua segurança' na página 22, antes que seus cola‐
boradores trabalhem pela primeira vez com o vaporizador combinado e tome as providências neces‐
sárias.
Instrua seu pessoal a se familiarizar com as regras relativas ao trabalho seguro indicadas nesta se‐
ção e a segui-las obrigatoriamente.
Instrua seu pessoal para, antes de iniciar o trabalho, se familiarizar com os avisos de perigo indicados
nesta seção e nas instruções a seguir e a obrigatoriamente seguir as medidas preventivas ali especifi‐
cadas.
Equipamento de proteção individual de seus colaboradores
Instrua seus colaboradores a usar o equipamento de proteção individual indicados no capítulo 'Para
sua segurança', seção 'Equipamento de proteção individual' na página 44 para os respectivos traba‐
lhos.
Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido às altas temperaturas em componentes internos e externos do
aparelho.
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras. Tocar na tubuladura de saída de ar também pode resultar em queimaduras.
Aguarde até que a câmara de cozimento esteja abaixo de 60 °C antes de iniciar os trabalhos de
limpeza.
Use o equipamento de proteção individual.
Contato com produtos de limpeza

Perigo de queimaduras químicas ou irritação da pele, olhos e órgãos respiratórios
O produto de limpeza ConvoClean new (S) e o abrilhantador ConvoCare (S) irritam a pele, os olhos e
os órgãos respiratórios em caso de contato direto. ConvoClean forte (S) provoca queimaduras
químicas na pele, olhos e órgãos respiratórios em caso de contato direto.
Não inspire vapores e névoas de pulverização provenientes dos produtos de limpeza e
abrilhantadores.
Não deixe que o produto de limpeza e o abrilhantador entrem em contato com os olhos, a pele e
mucosas.
Não borrife o produto de limpeza e o abrilhantador em uma câmara de cozimento com temperatura
superior a 60 ºC, do contrário cada vez mais irão se desprender vapores corrosivos ou irritantes do
produto de limpeza.
Não abra a porta do aparelho durante a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
com recipientes conectados.
Durante a limpeza totalmente automática da câmara de cozimento com dosagem individual, abra a
porta do aparelho APENAS quando requisitado pelo software.
Use o equipamento de proteção individual.
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Vazamento de gás

Perigo de explosão devido a vazamento de gás.
Escapes de gás podem resultar em explosão se inflamados.
Em aparelhos sobre base com rodízios e mangueira de conexão é possível puxar o aparelho para
diante dentro de sua margem de movimento para limpar a carcaça ou o piso. A amplitude de
movimento é dada pelo dispositivo de retenção visando a proteção mecânica (tipicamente 0.5 m).
Jamais tracione os cabos de conexão.
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5.3.2 Substituir os recipientes com abrilhantador
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 119 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Meios auxiliares
■
■
■

1 recipiente vazio (10 l) para o abrilhantador ConvoCare
Quantidade suficiente (aprox. 10 l) de água doce (especificação, ver capítulo 'Dados técnicos', tó‐
pico 'Qualidade da água' no manual de instalação)
Concentrado ConvoCare K (0.33 l)

Misturar o abrilhantador ConvoCare no recipiente
Para evitar a formação indesejada de espuma, durante a mistura do abrilhantador a partir do concen‐
trado ConvoCare K e água doce proceda da seguinte maneira:
1.

Abra o recipiente vazio (1).

2.

Encha de água doce (2) até quase a parte inferior da
marca 10 l (4) no recipiente.
Verta em seguida 0.33 l do concentrado ConvoCare K (3)
com cuidado no recipiente (1).
Controle aqui o nível de fluido no recipiente:
■ Se o nível estiver abaixo da marca de 10 l (4), encha
com cuidado o volume ainda requerido de água doce
(2).
■ Se o nível estiver acima da marca de 10 l (4), a concen‐
tração de abrilhantador está um pouco menor do que o
indicado. Você também pode utilizar o abrilhantador na
concentração menor.

3.
4.

5.
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Feche o recipiente e misture os fluidos sacudindo-os jun‐
tos.
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Substituir os recipientes com abrilhantador
1.

Remova o fecho do galão de mistura do abrilhantador
ConvoCare.

2.

■

■
■

3.

■
■
■

4.
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Determine que o recipiente na conexão (F) para abri‐
lhantador por meio da mangueira (verde) está conecta‐
do na lado esquerdo do aparelho.
Desparafuse a mangueira de alimentação (2) (verde) a
partir do recipiente determinado com a lança.
Remova o recipiente vazio do abrilhantador.

Prepare o novo recipiente cheio (1) com abrilhantador.
Introduza a mangueira de alimentação (verde) com a
lança (2) no recipiente cheio (1) e aparafuse-a.
Cuide para que a mangueira seja colocada sem torce‐
duras e a abertura de ventilação na tampa do recipiente
esteja livre.

Verifique a colocação dos recipientes:
A superfície de apoio dos recipientes não deve ficar
acima da borda na qual os pés do aparelho se encon‐
tram com a carcaça do mesmo.
■ A superfície de apoio dos recipientes não deve ficar
mais um metro abaixo dessa borda.
■ Verifique se conexão foi corretamente atribuída.
■ O abrilhantador deve estar instalado na conexão F do
aparelho.
(a uniformidade da cor é verde).

■

■
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5.3.3 Substituir o recipiente com o produto de limpeza
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 119 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Meios auxiliares
■

Recipiente de troca ConvoClean new ou ConvoClean forte

Substituir o recipiente com o produto de limpeza
1.

Remova o tampão do recipiente de troca do produto de
limpeza ConvoClean new ou ConvoClean forte.

2.

■

■
■
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Determine que o recipiente na conexão (G) para produ‐
to de limpeza por meio da mangueira (vermelho) está
conectado na lado esquerdo do aparelho.
Desparafuse a mangueira de alimentação (2) (verme‐
lha) a partir do recipiente determinado com a lança.
Remova o recipiente vazio do produto de limpeza.
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3.

■
■
■

4.
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Prepare o novo recipiente cheio (1) com o produto de
limpeza.
Introduza a mangueira de alimentação (vermelha) com
a lança (2) no recipiente cheio (1) e aparafuse-a.
Cuide para que a mangueira seja colocada sem torce‐
duras e a abertura de ventilação na tampa do recipiente
esteja livre.

Verifique a colocação dos recipientes:
A superfície de apoio dos recipientes não deve ficar
acima da borda na qual os pés do aparelho se encon‐
tram com a carcaça do mesmo.
■ A superfície de apoio dos recipientes não deve ficar
mais um metro abaixo dessa borda.
■ Verifique se conexão foi corretamente atribuída.
■ O produto de limpeza deve estar instalado na cone‐
xão G do aparelho.
(a uniformidade da cor é vermelha).

■

■
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5.3.4 Distribuir o produto de limpeza dos recipientes de dosagem individual
na câmara de cozimento.
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 119 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Disponibilização dos produtos de limpeza

62
99

Pré-requisitos
■

■

Você iniciou um perfil de limpeza totalmente automática da câmara de cozimento com dosagens
individuais. O software solicita a aplicação de produto de limpeza ou abrilhantador dos frascos de
dosagem individual na câmara de cozimento.
Você disponibilizou os frasco de dosagem individual com produto de limpeza ou abrilhantador de
acordo com seu programa de limpeza. Ver 'Disponibilização dos produtos de limpeza' na página
99.

Distribuir o produto de limpeza dos recipientes de dosagem individual na câmara de cozimento.
1.

■

■
■

Apenas abra a porta do aparelho se na execução da
limpeza totalmente automática da câmara de cozimento
o software o solicitar.
Preste atenção às indicações dadas pelo software.
De acordo com o progresso do procedimento de limpe‐
za, apanhe o frasco de dosagem individual de produto
de limpeza ou de abrilhantador.

ATENÇÃO! Perigo de queimaduras químicas ou irritação
da pele, olhos e órgãos respiratórios
■ Cuide para não entrar em contato com o produto de
limpeza ou o abrilhantador durante a colocação dos
frascos de dosagem individual na câmara de cozimen‐
to.
■ Use o equipamento de proteção individual.
2.

■
■
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Desparafuse a tampa do frasco de dosagem individual.
Cuide para que a película para selar o frasco permane‐
ça intacta.

125

5 Proceder do modo seguinte ao efetuar a limpeza
3.

Aperte o frasco de modo aproximadamente perpendicular
ao espigão no centro do escoadouro da câmara de cozi‐
mento de modo que a película seja perfurada.

4.

■
■

■

5.

■
■
■

Deixe o frasco por aprox. dez segundos verticalmente
no espigão para que o fluido escorra totalmente.
Verifique visualmente se o fluido esgotou-se completa‐
mente. O nível do fluido pode ser percebido através do
material transparente dos frascos de dosagem individu‐
al.
Caso necessário, aperte o frasco de dosagem individu‐
al para que o resto do fluido verta enquanto ele está no
espigão.

Em seguida retire o frasco com cuidado do espigão.
Remova o frasco da câmara de cozimento.
Repita as etapas 2 a 5; se o software o solicitar, colo‐
que mais de um frasco de dosagem individual com pro‐
duto de limpeza ou abrilhantador.

ATENÇÃO! Perigo de contaminação microbiológica de
alimentos com produtos de limpeza ou o abrilhantador
■ Cuide para não molhar a área de trabalho com produ‐
tos de limpeza ou o abrilhantador.
■ Não coloque frascos de dosagem individual no chão,
pois gotas do produto de limpeza ou do abrilhantador
podem vazar.
6.

Manual de operação

Feche a porta do aparelho.
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5.3.5 Destravamento e travamento da chapa de aspiração
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 119 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Desmontagem e montagem do porta-bandejas
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)

62
85
76

Meios auxiliares
Ferramenta apropriada, como chave de fenda para soltar os fechos
Pré-requisitos
■
■
■

A câmara de cozimento foi resfriada após a última operação a uma temperatura inferior a menos
de 60 °C.
Em aparelhos com porta-bandejas: O porta-bandejas esquerdo está desmontado.
Em aparelhos com suporte de grelhas ou de pratos (não com o ConvoSmoke): O suporte de gre‐
lhas ou de pratos e a armação de entrada foram retirados da câmara de cozimento.

Destravamento e rebatimento para fora da chapa de aspiração
1.

Destrave os fechos acima e embaixo com a ferramenta.

2.

Gire a chapa de aspiração para dentro da câmara de co‐
zimento.
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Travamento da chapa de aspiração
1.

Para travar a chapa de aspiração, proceda do modo in‐
verso do travamento e do rebatimento para fora.

2.

Verifique se os fechos em cima e em baixo estão trava‐
dos.
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5.3.6 Desmontagem e montagem da vedação higiênica
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 119 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho

62

Pré-requisitos
■
■

O vaporizador combinado foi resfriada após a última operação a menos de 60 °C.
A porta do aparelho está aberta.

Desmontagem da vedação higiênica
1.

Retire a vedação higiênica que está em torno da abertu‐
ra da porta do aparelho. Iniciar o trabalho nos cantos.

Montagem da vedação higiênica
1.

Primeiramente recoloque a vedação higiênica nos quatro
cantos. Inicie o trabalho em um dos cantos superiores.

2.

Quando todos os cantos estiverem prontos, pressione a
vedação higiênica com cuidado nas retas na guia.
Cuide para que a vedação higiênica assente e que não
haja deformação ou ondulação em nenhum ponto.
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5.3.7 Destravamento e travamento da porta interna de vidro
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 119 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho

62

Pré-requisitos
A câmara de cozimento foi resfriada após a última operação a uma temperatura inferior a menos de
60 °C.
Destravamento e rebatimento para fora da porta interna de vidro
1.

Abra a porta do aparelho.

2.

Pressione a braçadeira de mola superior e inferior de vol‐
ta para o lugar.

3.

Rebata o vidro interno para fora.

Travamento da porta de vidro interna
1.
2.

Manual de operação

Para travar a porta de vidro interna, proceda do modo in‐
verso ao destravamento e rebatimento para fora.
Verifique se a braçadeira de mola do vidro interno esteja
fixada corretamente tanto em cima como em baixo. Ape‐
nas então a porta do aparelho pode ser fechada.
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5.3.8 Esvaziar e limpar o recipiente coletor de gordura (apenas com
ConvoGrill)
Para sua segurança ao manusear o aparelho
Antes de iniciar os trabalhos, familiarize-se obrigatoriamente com as normas 'Manuseio seguro do
aparelho' na página 119 e os avisos de perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Manuseio com a gordura / gordura velha bombeada para fora
■
■
■
■
■

Óleo e gordura velhas devem ser eliminados de acordo com as normas do país, bem como de
acordo com as prescrições locais e das empresas coletoras de lixo.
A gordura velha não pode ser eliminada pelo ralo no esgoto.
Gordura ou gordura velha bombeada para fora não pode ser reutilizada na preparação de alimen‐
tos.
Colete a gordura velha em recipientes de recolha próprios e os envie para o aproveitamento de
resíduos.
O pessoal deve ser instruído pela empresa operadora do vaporizador combinado.

Meios auxiliares
■
■
■

Escova para garrafas grande
Detergente de uso doméstico
Recipiente de recolha adequado para gordura bombeada para fora (capacidade >> 10 litros)

Características do recipiente coletor de gordura
Somente é possível usar o recipiente coletor de gordura original, pois seu material corresponde às
exigências para a recepção de gordura quente.
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Esvaziar e limpar o recipiente coletor de gordura
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Manual de operação

Retire o fecho roscado (1) com a mangueira conectada
do recipiente coletor de gordura (2).
Suspenda o fecho roscado (1) com a mangueira conecta‐
da com a abertura para cima no suporte em forma de
garfo (3). Com isso você evita que a gordura que se der‐
ramar suje o piso e o torne escorregadio.
Cuide para que ao manusear o recipiente de coleta de
gordura (2) nenhuma gordura suje o piso e o torne escor‐
regadio. Essa recomendação deve ser especialmente ob‐
servada no transporte do recipiente coletor de gordura (2)
cheio e aberto.
Verta a gordura bombeada para fora do recipiente coletor
de gordura (2) no recipiente de recolha para gordura
bombeada para fora. Nesse processo incline o recipiente
coletor de gordura (2) lateralmente para evitar um trans‐
bordamento da gordura.
Limpe o recipiente coletor de gordura (2) a partir de den‐
tro com produto de limpeza, muita água quente e a esco‐
va para garrafas.
Enxágue o recipiente coletor de gordura (2) com água e
deixe escorrer bem.
Rosqueie novamente o fecho roscado (1) com a man‐
gueira conectada para a separação de gordura novamen‐
te no recipiente coletor de gordura (2).
Coloque o recipiente coletor de gordura (2) de pé em
uma superfície plana junto ao aparelho. A superfície de
apoio do recipiente (2) deve ficar no máximo 15 cm aci‐
ma da superfície de apoio do aparelho. A área de traba‐
lho do operador deve ser mantida livre.
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6 Proceder do modo seguinte na manutenção
Objetivo deste capítulo
Neste capítulo mostramos os trabalhos de manutenção que devem ser realizados e seus respectivos
intervalos. Explicamos como manusear o vaporizador combinado durante a manutenção e como reali‐
zá-la. Além disso, damos-lhe uma visão geral de possíveis falhas no dispositivo e erros que podem
ocorrer durante a operação.

6.1 Informações básicas sobre manutenção
6.1.1 Informações sobre a garantia e contato com o serviço de assistência
ao cliente
Informações sobre a garantia
Para que as pretensões de garantia do vaporizador combinado sejam válidas, o aparelho deve ser
instalado de acordo com as instruções no manual de instalação por um técnico de serviço qualificado
de um serviço de assistência técnica autorizado. Uma garantia somente pode ser validada se houver
uma lista de controle do manual de instalação totalmente preenchida disponível no fabricante.
A garantia é anulada em caso de danos que apontem como causa uma colocação, instalação, uso,
limpeza, utilização de produtos de limpeza, manutenção, reparação ou descalcificação incorretos.
Para uma extensão da garantia de dois anos para peças sobressalentes, após a instalação bem-su‐
cedida do aparelho é necessário se registrar via página inicial do fabricante (www.convotherm.de).
Informações obrigatórias
Ao contactar nosso serviço de assistência ao cliente, tenha em mãos os seguintes dados do apare‐
lho:
■
Número de item do aparelho (ver 'Identificação de seu vaporizador combinado' na página 9)
■
Número de série do aparelho (ver 'Identificação de seu vaporizador combinado' na página 9)
Dados de contato
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
Alemanha
Recepção
Telefone (central)
Fax
Internet
Orientação de utilização
Linha direta
E-Mail
Vendas
E-Mail para aparelhos/acessórios
E-Mail para peças de reposição

(+49) (0) 8847 67-0
(+49) (0) 8847 414
www.convotherm.com
www.manitowocfoodservice.com
(+49) (0) 8847 67-899
con-dl-chefshotline@manitowoc.com
con-dl-anwendungsberatung@manitowoc.com
con.verkaufsabwicklung@manitowoc.com
convotherm-spares@manitowoc.com

Serviço de assistência ao cliente

Manual de operação

133

6 Proceder do modo seguinte na manutenção
Linha direta técnica (escritório)
E-Mail
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(+49) (0) 8847 67 541
convotherm-service@manitowoc.com
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6.1.2 Plano de manutenção
Normas para a manutenção do aparelho
Para a operação segura do vaporizador combinado é necessário realizar no aparelho trabalhos de
manutenção regularmente. Estes incluem trabalhos de manutenção que o próprio operador pode rea‐
lizar, bem como aqueles que apenas podem ser levados a cabo por um serviço de assistência técnica
autorizado (serviço de atendimento ao cliente).
Serviços de manutenção que o usuário pode realizar
O que deve sofrer manutenção? Quando?

Material requerido

Substituição da vedação higiêni‐ Se a vedação higiênico tiver ra‐
ca
chaduras ou estiver gorduroso

De acordo com a lista de peças
de reposição:
1 vedação higiênica
Substituição das lâmpadas haló‐ Se a lâmpada halógena não bri‐ De acordo com a lista de peças
genas da iluminação da câmara lhar em nenhum estado opera‐ de reposição:
de cozimento
cional
1 lâmpada halógena 12 V
Funcionamento do sensor da
Verificar semanalmente a indi‐
temperatura interna e o de vá‐
cação da temperatura da água
cuo
fervente

Manutenção que o serviço de assistência ao cliente deve realizar
O que deve sofrer manutenção? Qual a frequência? / Quando?
Manutenção geral
O tratamento da água precisa
ser corretamente ajustado
Descalcificação da caldeira
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Anualmente
Em caso de aparecimento de uma película na câmara de cozi‐
mento
De acordo com a solicitação
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6.2 Eliminação de falhas
6.2.1 Códigos de erro
Erros e reações requeridas
A tabela seguinte lista os erros os quais, dependendo das circunstâncias, você mesmo pode corrigir.
Se o vaporizador combinado persistir a sinalizar o erro após sua tentativa de correção, entre em con‐
tato com o serviço de assistência ao cliente.
Em caso de ocorrência de outras mensagens de erro não mencionadas aqui, é necessário sempre
entrar em contato com o serviço de assistência ao cliente.
N.º do erro

Descrição do erro

Ação requerida

E01.x

Falta de água

E02

Temp EL. muito alta

Abrir o abastecimento de água / ambos
os abastecimentos de água
■ Limpar a tela do ventilador no piso
externo
■ Da espaço à alimentação de ar no
piso do aparelho

E05

sem gás

Abrir o dispositivo de fechamento do
gás e reiniciar o aparelho.

E10

Erro Filtro de água

E34.0

Erro da bomba da caldeira

E58.0

Erro da bomba de dosagem do produto
de limpeza

Trocar o cartucho de tratamento de
água
Desconectar o aparelho da rede por
aproximadamente 10 segundos e reini‐
ciar
■ Encher o recipiente com o produto
de limpeza correspondente e reini‐
ciar o aparelho.
■ Se necessário repetir o procedimen‐
to até que os dutos estejam cheios
do produto de limpeza.

E59.0

Erro da bomba de dosagem do abrilhan‐
tador

■

■

Encher o recipiente com abrilhanta‐
dor correspondente e reiniciar o apa‐
relho.
Se necessário repetir o procedimen‐
to até que os dutos estejam cheios
de abrilhantador

E81.0

Erro de modo de cozimento

Rescrever perfil de cozimento

E99

Queda de comunicação

E99.9

Erro de inicialização

Desconectar o aparelho da rede por
aproximadamente 10 segundos e reini‐
ciar
Desconectar o aparelho da rede por
aproximadamente 10 segundos e reini‐
ciar
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6.2.2 Modo de emergência
Operação do vaporizador combinado em modo de emergência
Para se poder trabalhar com o vaporizador combinado em caso de ocorrência de falha que não possa
ser eliminada no curto prazo, o equipamento dispõe da possibilidade de operar em modo de emer‐
gência.
Esse recurso permite, apesar da ocorrência de um defeito, o funcionamento limitado do aparelho.
Informe em todo o caso o serviço de assistência ao cliente!
Pré-requisitos
■
■
■

O aparelho encontra-se em modo de falha.
Soa um sinal.
Um código de erro é exibido no display.

Operação do aparelho em modo de emergência
Confirme o erro indicado e inicie um perfil de cozimento
ou de limpeza baseado em um modo de operação dispo‐
nível.

1.

Limitações
■
■
■
■
■

Podem ocorrer tempos de cozimento prolongados e resultados de cozimento heterogêneos. Pres‐
te particular a atenção desse modo ao procedimento de cozimento e ao estado do produto.
Pode haver um consumo maior de água.
A limpeza totalmente automática e semiautomática da câmara de cozimento pode, dependendo
das circunstâncias, ser realizada de modo limitado ou mesmo não ser permitida.
O sensor da temperatura interna e opcionalmente o sensor de vácuo podem não estar disponíveis
para uso dependendo das circunstâncias.
Podem ser selecionadas apenas as funções não são afetadas pela falha em questão.

Funções disponíveis no modo de emergência
A tabela seguinte lista os erros nos quais a Modo de emergência do aparelho é possível pelo menos
de modo limitado na ocorrência de um erro irrecuperável no curto prazo.
N.º do
erro

E
B

E
S

G G Funções disponíveis no modo de emergência
B S

Limitações / Procedi‐
mentos

E00.0

x

x

x

x

E01.x

x

x

x

x

Erro anterior não está
mais disponível
■ Sem pré-aquecimen‐
to da caldeira
■ Limpeza não possível

todas as funções
■
■
■
■
■

E03.x

x

-

x

-

■
■

Ar quente até 140 ºC
Cozimento Delta-T Ar quente até 140 ºC
Cook&Hold Ar quente até 140 ºC
Smoker
ecoCooking Ar quente até 140 ºC
Vapor a exatos 100 ºC
Smoker

■
■

■

■
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Tempo de cozimento
estendido
Possível resultados
de cozimento irregu‐
lares
Apenas elemento de
aquecimento da cal‐
deira, sem elemento
de aquecimento da
câmara de cozimento
Limpeza não possível
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N.º do
erro

E
B

E
S

G G Funções disponíveis no modo de emergência
B S

Limitações / Procedi‐
mentos

E05.1.x
E05.3.x

#

#

x

Limpeza não possível

E05.2.x

#

-

■
■

#

x

#

■
■
■
■
■
■

E10

x

x

x

x

E21.1

x

-

x

-

Vapor a exatos 100 ºC
Smoker
Ar quente
Cozimento Delta-T Ar quente
Cook&Hold Ar quente
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking Ar quente

todas as funções
■
■

■
■

-

Vapor a exatos 100 ºC
Smoker

■
■

■

■

E21.3

x

x

x

x

■
■

E22.1.x
E22.2.x
E22.3.x
E22.4.x

x

x

x

x

■

E22.5.x

x

x

x

x

■

E23.1
E23.3

x

x

#

■
■
■
■
■
■

E24.1
E24.3

x

x

x

x

■
■
■
■
■
■

E25.1
E25.3

x

x

x

x

■
■
■
■
■

E26.1
E26.3

x

#

x

#

■
■
■
■
■
■
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Tempo de cozimento
estendido
Possível resultados
de cozimento irregu‐
lares
Apenas elemento de
aquecimento da cal‐
deira, sem elemento
de aquecimento da
câmara de cozimento
Limpeza não possível

Vapor a exatos 100 ºC
Smoker

Limpeza não possível

todas as funções, EXCETO:
■ Cozimento Delta-T Vapor
■ Cozimento Delta-T Vapor combinado
■ Cozimento Delta-T Ar quente

Nenhuma função com
sensor da temperatura
interna ou sensor de
vácuo em caso de me‐
nos de dois pontos de
medição disponíveis
Nenhuma função com o
sensor da temperatura
interna ou o de vácuo

todas as funções, EXCETO:
Cozimento Delta-T Vapor
■ Cozimento Delta-T Vapor combinado
■ Cozimento Delta-T Ar quente
■

#

Sem pré-aquecimen‐
to da caldeira
Limpeza não possível

Ar quente
Cozimento Delta-T Ar quente
Cook&Hold Ar quente
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking Ar quente
Ar quente
Cozimento Delta-T Ar quente
Cook&Hold Ar quente
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking Ar quente
Ar quente até 140 ºC
Cozimento Delta-T Ar quente até 140 ºC
Cook&Hold Ar quente até 140 ºC
Smoker
ecoCooking Ar quente até 140 ºC
Ar quente
Cozimento Delta-T Ar quente
Cook&Hold Ar quente
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking Ar quente
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■
■

Sem pré-aquecimen‐
to da caldeira
Limpeza não possível

Limpeza não possível

■

■
■
■

Aumento do consumo
de água devido ao
resfriamento contínuo
do coletor
Limpeza não possível
Sem pré-aquecimen‐
to da caldeira
Limpeza não possível
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N.º do
erro

E
B

E
S

G G Funções disponíveis no modo de emergência
B S

Limitações / Procedi‐
mentos

E27.1
E27.3
E27.4

x

x

x

x

todas as funções

-

E28.1.x

x

-

#

#

■
■
■
■

E28.2.1
E28.2.3

x

#

#

#

■
■
■
■
■
■

E30.1
E30.3

x

x

x

x

E33.0

x

#

x

#

■

■
■
■
■
■

E34.0

x

#

x

#

■

Vapor a menos de 100 ºC
Cozimento Delta-T Vapor a menos de 100 ºC
Cook&Hold Vapor a menos de 100 ºC
Vaporização manual

Limpeza não possível

Ar quente
Cozimento Delta-T Ar quente
Cook&Hold Ar quente
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking Ar quente

Limpeza não possível

todas as funções, EXCETO:
Afeta apenas a limpeza
■ Limpeza totalmente automática da câmara de
cozimento
Ar quente
Cook&Hold Ar quente
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking Ar quente
todas as funções, EXCETO:
Limpeza totalmente automática da câmara de
cozimento
■ Limpeza semiautomática da câmara de cozi‐
mento

■
■

■

■

E35.0

x

x

x

x

■

E58.0

x

x

x

x

todas as funções

E59.0

x

x

x

x

todas as funções

E61.0

x

x

x

x

■

E62.0

x

E63.0

#

■

Sem pré-aquecimen‐
to da caldeira
Limpeza não possível

Sem lavagem da cal‐
deira
Afeta a limpeza

todas as funções, EXCETO:
Afeta a limpeza e o
■ Crisp&Tasty
Crisp&Tasty
■ Limpeza totalmente automática da câmara de
cozimento
■ Limpeza semiautomática da câmara de cozi‐
mento

todas as funções, EXCETO:
Limpeza totalmente automática da câmara de
cozimento
■ Limpeza semiautomática da câmara de cozi‐
mento

O erro afeta apenas a
limpeza totalmente au‐
tomática da câmara de
cozimento com reci‐
pientes conectados
O erro afeta apenas a
limpeza totalmente au‐
tomática da câmara de
cozimento com reci‐
pientes conectados
Afeta apenas a limpeza

■

x

x

x

■

todas as funções, EXCETO:
Afeta apenas a limpeza
Limpeza totalmente automática da câmara de
cozimento
■ Limpeza semiautomática da câmara de cozi‐
mento
■

x

#

x

■
■
■
■
■
■
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Ar quente
Cozimento Delta-T Ar quente
Cook&Hold Ar quente
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking Ar quente
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■
■

Sem pré-aquecimen‐
to da caldeira
Limpeza não possível
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N.º do
erro

E
B

E
S

G G Funções disponíveis no modo de emergência
B S

Limitações / Procedi‐
mentos

E72.x

x

x

x

x

todas as funções

-

E73.1

x

x

x

x

todas as funções

-

E91.x

x

x

x

x

todas as funções

-

E92.x

x

x

x

x

todas as funções

-

E200.x

x

x

x

x

todas as funções

-

x
#

O modo de emergência é possível
O modo de emergência não é possível
Não existe mensagem de erro neste tipo de aparelho e desse modo o funcionamento dos pro‐
gramas de cozimento disponíveis não é limitado por esse erro (as limitações na tabela aplicam-se apenas aos outros tipos de aparelho).

Manual de operação

140

6 Proceder do modo seguinte na manutenção

6.2.3 Irregularidades na operação
Irregularidades no alimento a cozinhar
Irregularidade

Causa possível

Ação requerida

Corado irregular

Chapa de aspiração incorreta‐
mente fechada
A câmara de cozimento não foi
pré-aquecida
Temperatura muito alta na câma‐
ra de cozimento

Destravamento e travamento da
chapa de aspiração na página 127
Pré-aquecer a câmara de cozimento

Irregularidade

Causa possível

Ação requerida

O aparelho não reage às
entradas dentro de
10 - 20 s.
Não é mais possível ligar
ou deslizar o aparelho
Corre água em baixo do
aparelho quando se fecha
a porta do aparelho

Programa corrompido

Selecionar uma temperatura de co‐
zimento mais baixa e aumentar o
tempo de cozimento
Aquecimento total ou parcialmen‐ Entrar em contato com o serviço de
te defeituoso
assistência ao cliente
Irregularidades no aparelho

Pressione LIG/DES por 5 segundos
ou desconecte o aparelho da rede
por 5 segundos
LIG/DES travado por 3 segundos Tente novamente após 3 segundos.

CUIDADO! Perigo de contaminação
Descarte todos os alimentos que es‐
tiveram em contato com essa água.
Bloqueio ou estreitamento do sis‐ ■ Verificar a tubulação de escoa‐
tema de esgoto ou da tubulação
mento da água e sistema de esgo‐
de escoamento da água
to do prédio e se necessário lim‐
Conexão permanente de rejeitos ■ par
Inserir o sifão de funil caso neces‐
líquidos nos aparelhos com lim‐
sário
peza totalmente automática, au‐
tomática ou semiautomática da
câmara de cozimento
Tubuladura de saída de ar entu‐ Remover objeto
pida ou obstruída
Dreno do escoadouro do apare‐ Limpar o escoadouro do aparelho
lho
Em EB:
Em EB:
Em EB:
Durante a operação espir‐ A limpeza automática da caldeira Esvaziar e lavar a caldeira
ra água para dentro da câ‐ não foi realizado diariamente
mara de cozimento
A água permanece na câ‐ Escoadouro da câmara de cozi‐ Lavar o escoadouro da câmara de
mara de cozimento
mento entupido
cozimento
Sai vapor da tubuladura de Válvula defeituosa na tubuladura ATENÇÃO! Perigo de escaldadura
ventilação no lado superior de ventilação
em consequência do vapor e fumos
do aparelho.
Entrar em contato com o serviço de
assistência ao cliente
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Irregularidades na limpeza
Irregularidade

Causa possível

Ação requerida

Manchas negras na câmara de
cozimento

Produto de limpeza incorreto

■

■

■

Mau resultado da limpeza
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Usar ConvoClean forte para a
limpeza totalmente automáti‐
ca da câmara de cozimento
com recipientes conectados
Utilizar ConvoClean forte S
para a limpeza totalmente au‐
tomática da câmara de cozi‐
mento com dosagens indivi‐
duais
Utilizar ConvoClean forte ou
ConvoClean new para a lim‐
peza semiautomática da câ‐
mara de cozimento

Dureza da água demasiado alta Ajustar a dureza da água, ver
'Dados técnicos' no manual de
instalação
Grau de sujidade ajustado in‐
Selecionar um nível de limpeza
correto
superior
Utilização de produto de limpe‐ ■ Usar ConvoClean forte ou
za incorreto
ConvoClean new para a lim‐
peza totalmente automática
da câmara de cozimento com
recipientes conectados
■ Utilizar ConvoClean forte S ou
ConvoClean new S para a
limpeza totalmente automáti‐
ca da câmara de cozimento
com dosagens individuais
■ Utilizar ConvoClean forte ou
ConvoClean new para a lim‐
peza semiautomática da câ‐
mara de cozimento
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6.3 Trabalhos de manutenção
6.3.1

Trabalho seguro durante a manutenção

Para sua segurança e a de seus colaboradores
Familiarize-se com os conteúdos do capítulo 'Para sua segurança' na página 22, antes que seus cola‐
boradores trabalhem pela primeira vez com o vaporizador combinado e tome as providências neces‐
sárias.
Instrua seu pessoal a se familiarizar com as regras relativas ao trabalho seguro indicadas nesta se‐
ção e a segui-las obrigatoriamente.
Instrua seu pessoal para, antes de iniciar o trabalho, se familiarizar com os avisos de perigo indicados
nesta seção e nas instruções a seguir e a obrigatoriamente seguir as medidas preventivas ali especifi‐
cadas.
Equipamento de proteção individual de seus colaboradores
Instrua seus colaboradores a usar o equipamento de proteção individual indicados no capítulo 'Para
sua segurança', seção 'Equipamento de proteção individual' na página 44 para os respectivos traba‐
lhos.
Normas básicas para a operação segura
Se após a instalação o vaporizador combinado tiver sido deliberada ou claramente movido de sua po‐
sição em desacordo com as normas (inadvertidamente ou intencionalmente), ele somente poderá
continuar a ser utilizado quando os pré-requisitos a seguir estiverem preenchidos:
■
O aparelho e os acessórios utilizados não apresentam nenhum dano externo visível.
■
Os cabos de alimentação elétricos, de água, de água residual e os produtos de limpeza não apre‐
sentam nenhum dano visível, estão bem assentados, não têm vazamento em nenhum lugar e
após uma inspeção visual, dão uma impressão de segurança e bom funcionamento.
■
Os 'Requisitos da funcionalidade do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Os 'Requisitos do ambiente do vaporizador combinado' na página 23 foram preenchidos.
■
Todos os avisos de advertência encontram-se nos locais previstos.
Apenas em aparelhos a gás:
■
Em todos os componentes condutores de gás do vaporizador combinado foi verificada a estan‐
queidade de todos os seus pontos de ligação e de conexão por intermédio de um técnico de servi‐
ço, e a estanqueidade em todos os pontos mencionados fora e dentro do aparelho foi alcançada.
Normas para a troca de peças do aparelho
Para garantir a segurança operacional do aparelho, na troca de peças do aparelho somente podem
ser utilizadas peças originais do fabricante.
Peças condutoras de tensão

Perigo de choque elétrico por peças condutoras de tensão
Tocar nas peças condutoras de tensão sob a cobertura e sob o painel de controle pode resultar em
choque elétrico.
Certifique-se de que a cobertura e o painel de controle estão montados.
Certifique-se de que os trabalhos de manutenção sob as coberturas, sob o painel de controle e no
cabo de conexão à rede elétrica somente serão realizados por eletrotécnicos de um serviço de
assistência técnica autorizado.
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Superfícies quentes

Perigo de queimaduras devido às altas temperaturas em componentes internos e externos do
aparelho.
O contato com qualquer componente interno da câmara de cozimento, lado interno da porta do
aparelho e todos os outros componentes que estiverem ou estiveram dentro do compartimento, pode
causar queimaduras. Tocar na tubuladura de saída de ar e de gás também pode resultar em
queimaduras.
Aguarde até que a temperatura da câmara de cozimento caia abaixo de 60 °C antes de iniciar os
trabalhos de manutenção.
Use o equipamento de proteção individual.
Peças de tabuleiro com cantos agudos

Perigo de corte em arestas vivas de chapas
O trabalho com ou atrás de chapas com arestas agudas pode resultar em ferimentos de corte nas
mãos.
Desse modo, você deve ter cuidado.
Use o equipamento de proteção individual.
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6.3.2 Substituição da vedação higiênica
Para sua segurança durante a manutenção
Antes de iniciar os trabalhos de manutenção, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avi‐
sos de perigo indicados em 'Trabalho seguro durante a manutenção' na página 143 e os avisos de
perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Desmontagem e montagem da vedação higiênica

62
129

Escopo de fornecimento das peças de reposição
A peça de reposição necessária está de acordo com a lista de peças de reposição:
■
1 vedação higiênica
Pré-requisitos
Verifique se os seguintes pré-requisitos foram preenchidos:
■
O vaporizador combinado foi resfriada após a última operação a menos de 60 °C.
■
A porta do aparelho está aberta.
■
A nova vedação fornecida foi verificada quanto a danos e está intacta.
Substituição da vedação higiênica
Para desmontar a vedação higiênica antiga e para montar a nova proceda do modo indicado em 'Des‐
montagem e montagem da vedação higiênica' na página 129.
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6.3.3 Substituição das lâmpadas halógenas da iluminação da câmara de
cozimento
Para sua segurança durante a manutenção
Antes de iniciar os trabalhos de manutenção, familiarize-se obrigatoriamente com as normas e os avi‐
sos de perigo indicados em 'Trabalho seguro durante a manutenção' na página 143 e os avisos de
perigo abaixo indicados e siga as instruções neles contidas.
Conhecimentos preliminares obrigatórios
Você deve conhecer estes procedimentos:
■
Abertura/fechamento seguro da porta do aparelho
■
Desmontagem e montagem do porta-bandejas
■
Carregamento e retirada com o carro porta-bandejas (não com o ConvoSmoke)

62
85
76

Escopo de fornecimento das peças de reposição
A peça de reposição necessária está de acordo com a lista de peças de reposição:
1 lâmpada halógena 12 V

■

Meios auxiliares
Você precisa dos seguintes meios auxiliares:
■
Chave de caixa de abertura 8
Manuseio da lâmpada halógena
Somente segure as lâmpadas halógenas boas utilizando luvas limpas ou um pano. Não toque com os
dedos no bulbo de vidro das lâmpadas halógenas novas ou que serão reutilizadas.
Se durante a desmontagem a lâmpada halógena não se desprender completamente, como por exem‐
plo se as conexões ficarem presas, entre em contato imediatamente com um técnico de serviço.
Pré-requisitos
Verifique se os seguintes pré-requisitos foram preenchidos:
O vaporizador combinado foi desenergizado e protegido contra religação.
■
A câmara de cozimento foi resfriada após a última operação a uma temperatura inferior a menos
de 60 °C.
■
Em aparelhos com porta-bandejas: O porta-bandejas direito foi basculado para dentro da câmara
de cozimento.
■
Em aparelhos com suporte de grelhas ou de pratos (não com o ConvoSmoke): O suporte de gre‐
lhas ou de pratos e a armação de entrada foram retirados da câmara de cozimento.
■
A lâmpada halógena está fria.
■
A nova lâmpada halógena fornecida foi verificada quanto a danos e está intacta.
■
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Desmontagem da lâmpada halógena
1.

Remova os quatro parafusos sextavados da lâmpada da
câmara de cozimento com a chave de caixa.
Graças a seu projeto especial, o grupo construtivo com‐
posto de parafusos, quadro de cobertura, placa de vidro
e vedação, inclusive suporte, permanecem juntos ao se
desapertarem os parafusos.

2.

Remova o grupo construtivo completo da parede da câ‐
mara de cozimento .

3.

Através da abertura da parede da câmara de cozimento,
pegue a carcaça do refletor e remova a lâmpada haló‐
gena puxando-a diretamente para cima.

Montagem da lâmpada halógena
1.

■

■
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Para montar a Lâmpada halógena, proceda da maneira
inversa da desmontagem.
Para isso aparafuse os parafusos sem exercer muita
força de modo que a carcaça do refletor fique vedada
contra umidade. (em caso de se aplicar força excessiva
os parafusos podem estourar o vidro).
Após a conclusão dos trabalhos remova todos os obje‐
tos da câmara de cozimento e a limpe ou a lave.
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Vaporizador combinado
Aparelhos de mesa Convotherm 4
Serial no.
Item no.
Order no.
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