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 1כללי
מטרת פרק זה
בפרק זה נספק לך מידע לזיהוי הקומביסטימר שלך ולשימוש במדריך זה.

 1.1הצהרת תאימות מכשירים אלקטרוניים של האיחוד האירופאי
יצרן
,Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Deutschland
תוקף הצהרת התאימות
הצהרת תאימות זו תקפה לסוג המכשירים החשמליים הבאים:
C4 6.10 ES
C4 6.10 EB

C4 10.10 ES
C4 10.10 EB

C4 6.20 ES
C4 6.20 EB

C4 10.20 ES
C4 10.20 EB

הצהרת התאימות לתקנים
היצרן מצהיר שהקומביסטימר המוזכר לעיל תואם לתקנים הבאים.
■ ) 2006/42/EGתקן מכונות(
■ ) 2014/30/EUתקן (EMV
■ ) 2011/65/EUתקן (RoHS
יעדי האבטחה של התקן ) 2014/35/EUתקן למתח נמוך( קויימו לפי נספח  ,Iמס'  1.5.1של תקן המכונות.
עמידה בתקנים במקרה של מכשיר אלקטרוני
המכשירים האלקטרוניים עומדים בתקנים האירופאיים הבאים:
■ 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
מיופה כוח עבור התיעוד
מיופה כוח לעריכת החומר התיעודי הטכני בהתאם לנספח  II Aמס'  2של התקן  EG/2006/42הינה Convotherm
Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Talstraße 35,
82436 Eglfing, Deutschland.

אגלפינג ) ,(Eglfingב20.4.2016-

Ralf Klein
Managing Director & Vice President
Convotherm

מדריך למשתמש

i.A. Lutz Isenhardt
Director Global Product Compliance
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i.V. Gisela Rosenkranz
מנהלת הנדסה  /תיעוד טכני

 1כללי

 1.2הצהרת תאימות מכשירים מופעלים בגז
יצרן
,Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Deutschland
תוקף הצהרת התאימות
הצהרת תאימות זו תקפה לסוג המכשירים מופעלים בגז הבאים:
C4 6.10 GS
C4 6.10 GB

C4 10.10 GS
C4 10.10 GB

C4 6.20 GS
C4 6.20 GB

C4 10.20 GS
C4 10.20 GB

הצהרת התאימות לתקנים
היצרן מצהיר שהקומביסטימר המוזכר לעיל תואם לתקנים הבאים.
■ ) 2006/42/EGתקן מכונות(
■ ) 2014/30/EUתקן (EMV
■ ) 2011/65/EUתקן (RoHS
■ ) EG/2009/142מערכות מצריכות גז(
יעדי האבטחה של התקן ) 2014/35/EUתקן למתח נמוך( קויימו לפי נספח  ,Iמס'  1.5.1של תקן המכונות.
עמידה בתקנים במקרה של מכשיר מופעל בגז
המכשירים מופעלי גז עומדים בתקנים האירופאיים הבאים:
■ 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
בדיקות דגם ) (Baumusterprüfungשבוצעו
גוף בודק בדיקה טכנית גז ובטיחות חשמלית:
GASTECC Kiwa, P.O. Box 137, 7300 AC Apeldoorn, The Netherlands
■
מס' דו"ח140602245 :
מיופה כוח עבור התיעוד
מיופה כוח לעריכת החומר התיעודי הטכני בהתאם לנספח  II Aמס'  2של התקן  EG/2006/42הינה Convotherm
Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice, Talstraße 35,
82436 Eglfing, Deutschland.

מדריך למשתמש
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אגלפינג ) ,(Eglfingב20.4.2016-

Ralf Klein
Managing Director & Vice President
Convotherm

i.A. Lutz Isenhardt
Director Global Product Compliance

i.V. Gisela Rosenkranz
מנהלת הנדסה  /תיעוד טכני

 1.3איכות הסביבה
הצהרת עקרונות
ציפיותיהם של לקוחותינו ,החוקים והתקנים ,וכן שמה הטוב של החברה שלנו קובעים את איכותם של כל מוצרינו
ואת איכות השירות שהם מספקים.
באמצעות ניהול איכות הסביבה שלנו אנו דואגים לשמירה על כל ההוראות והחוקים בנוגע לאיכות הסביבה
ומתחייבים מעבר לכך לשיפור מתמיד בנושא זה.
על מנת להבטיח את ייצורם של מוצרים איכותיים ואת השגת מטרותינו בנוגע לאיכות הסביבה ,פיתחנו מערכת ניהול
איכות ואיכות הסביבה.
מערכת זו תואמת את הדרישות על פי  ISO 9001:2008ו.ISO 14001:2004-
תהליכים למען איכות הסביבה
אנחנו מקפידים על ביצוע התהליכים הבאים:
■ שימוש בחומרי אריזה מתכלים במלואם
■ שימוש במוצרים בהתאם להנחיות RoHS
■ תקנת  REACHשל האיחוד האירופאי
■ המלצה על שימוש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה
■ מיחזור אשפה אלקטרונית
■
סילוק ידידותי-לסביבה של מכשירים ישנים על ידי היצרן
הצטרפו אלינו לשמירה על איכות הסביבה.

מדריך למשתמש
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 1.4זיהוי הקומביסטימר שלך
מיקום לוחית הזיהוי
לוחית הזיהוי נמצאת בצידו השמאלי של הקומביסטימר.
מבנה לוחית הזיהוי במכשירים חשמליים
מקום

שם

1

כינוי המכשיר
קומביסטימר
סימן מסחרי
מרכיב

משמעות

C4
eT
eD
ספרות xx.yy
EB
ES

סדרת מכשירים Convotherm 4
בקרת easyTouch
בקרת easyDial
גודל המכשיר
מכשיר אלקטרוני עם דוד חימום
מכשיר אלקטרוני עם התזת מים

-N

במכשירים עם אישור NSF

2

3

נתונים חשמליים

4

מס' סידורי
מרכיב

משמעות

סוג החימום
סוג ייצור הקיטור
גודל המכשיר

מכשיר אלקטרוני )(X,V
■ התזה )(S
■ דוד חימום )(B
■
■
■
■

שנת ייצור

■
■
■

חודש ייצור

■
■
■
■

מספר רץ
5

מדריך למשתמש

)6.10 (1
)6.20 (2
)10.10 (3
)10.20 (4
)2014 (14
)2015 (15
...
ינואר )(01
פברואר )(02
מרס )(03
...

 4ספרות

מס' פריט
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מבנה לוחית הזיהוי במכשירים מופעלים בגז
לוחית הזיהוי

לוחית נוספת

שם
1
2

3
4

כינוי המכשיר
קומביסטימר
סימן מסחרי
משמעות
מרכיב
סדרת מכשירים
C4
Convotherm 4
בקרת easyTouch
eT
בקרת easyDial
eD
ספרות  xx.yyגודל המכשיר
מכשיר מופעל בגז עם דוד
GB
חימום
מכשיר מופעל בגז עם
GS
התזת מים
במכשירים עם אישור
-N
NSF
נתונים חשמליים
מס' סידורי
מרכיב
סוג החימום
סוג ייצור
הקיטור
גודל המכשיר

משמעות
מכשיר מופעל בגז
)(Y, W
■ התזה )(S
■ דוד חימום )(B
■
■
■
■

שנת ייצור

■
■
■

חודש ייצור

■
■
■
■

מספר רץ

מדריך למשתמש
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)6.10 (1
)6.20 (2
)10.10 (3
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...

 4ספרות
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8
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 1.5מבנה של החומר התיעודי המיועד ללקוח
החומר התיעודי המיועד ללקוח וחלקיו
החומר התיעודי של הקומביסטימר כולל את החלקים הבאים:
■ מדריך התקנה
■ מדריך למשתמש )מדריך זה(
■ הוראות משתמש ) easyTouchתמצית של העזרה על גבי המסך(
■ עזרה על גבי המסך כחלק אינטגרלי של ) easyTouchהוראות במלואם להפעלת התוכנה(
■ הוראות הפעלה easyDial
נושאי מדריך ההתקנה
מדריך ההתקנה מיועד לבעלי מקצוע מוסמכים ,ראה 'דרישות לעובדים' במדריך ההתקנה.
הוא מכיל את הנושאים הבאים:
■ מבנה ותפקיד :מתאר את החלקים הרלבנטיים להתקנת הקומביסטימר
■ בטיחות :מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת פעולות התקנה
■ שינוע :מכיל מידע חיוני לשינוע הקומביסטימר
■ הצבה :מכיל רשימה ותיאורים של אפשרויות ההצבה של הקומביסטימר
■ התקנה :מתאר את כל חיבורי האספקה הדרושים
■ הפעלה ראשונה :מתאר את ההפעלה הראשונה של הקומביסטימר
■ השבתה :מתאר את הפעולות הדרושות בסוף חייו של הקומביסטימר
■ נתונים טכניים ,תוכניות חיבור :מכילים את כל המידע הטכני הדרוש אודות הקומביסטימר
■
רשימות תיוג :מכיל רשימות תיוג עבור בדיקת ההתקנה והאחריות על הקומביסטימר
נושאי המדריך למשתמש
המדריך למשתמש נועד לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים ,ראה 'דרישות לעובדים' בעמוד 39
במדריך למשתמש.
הוא מכיל את הנושאים הבאים:
■ מבנה ותפקיד :מתאר את החלקים הרלבנטיים להפעלת הקומביסטימר
■ בטיחות :מתאר את כל הסכנות ואת אמצעי המנע המתאימים בעת הפעלת הקומביסטימר
■ בישול :מתאר כללים ,תהליכי עבודה ,שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת הבישול
■ ניקוי :מכיל רשימה ותיאורים אודות תהליכי ניקוי ,חומרי ניקוי ,תהליכי עבודה ,שלבי הפעלה ואת העבודה עם
המכשיר בעת ניקוי
■
אחזקה :מכיל פרטים על האחריות ,תוכנית אחזקה ,מידע לגבי תקלות ,שגיאות ,הפעלת חירום ,תהליכי עבודה,
שלבי הפעלה ואת העבודה עם המכשיר בעת אחזקה
נושאי הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך ) easyTouchבלבד(
הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך ) easyTouchבלבד( נועדו לעובדים שעברו הכשרה ולבעלי מקצוע מוסמכים
'דרישות לעובדים' בעמוד  39במדריך למשתמש .במקרה של  easyTouchהוראות המשתמש הינן תמצית של
העזרה על גבי המסך.
הוראות ההפעלה והעזרה על גבי המסך ) easyTouchבלבד( מכילות את הנושאים הבאים:
■ מבנה של ממשק ההפעלה :מסביר את ממשק ההפעלה של הקומביסטימר
■ הפעלת התוכנה :מכיל הוראות להזנה וטעינה של פרופילי בישול ,להפעלת פרופילי ניקוי ,להפעלת תהליכי בישול
וניקוי; מתאר את הגדרות ואת היבוא והיצוא של נתונים
■
פרופילי בישול מובחרים :מכיל רשימה של פרופילי בישול שנוסו בפועל

מדריך למשתמש

10

 1כללי

 1.6מידע בטיחות שחובה לקרוא בכל מקרה
מידע בטיחות בחומר התיעודי המיועד ללקוח
מידע בטיחות אודות הקומביסטימר נכלל רק במדריך ההתקנה ובמדריך למשתמש.
במדריך ההתקנה תמצא מידע בטיחות אודות הפעילויות המתוארות בעת שינוע ,הצבה ,הפעלה ראשונה והשבתה.
במדריך למשתמש תמצא מידע בטיחות אודות פעילויות המתוארות בעת בישול ,ניקוי ועבודות אחזקה.
בנוגע למידע בטיחותי אין להתיחס להוראות ההפעלה בלבד אלא תמיד בהקשר למדריך למשתשמש או למדריך
ההתקנה .בפעולות החורגות מהפעלת התוכנה בלבד יש להקפיד על מידע הבטיחות הנמצא במדריך למשתמש
ובמדריך ההתקנה.
חלקים של מסמך זה שחובה לקרוא בכל מקרה
התעלמות מהמידע במסמך זה עלולה להוביל לפציעות עד כדי מוות ונזק לרכוש.
למען אבטחת הבטיחות ,על כל האנשים המפעילים את הקומביסטימר לקרוא ולהבין את החלקים הבאים של מסמך
זה טרם עבודתם באשר היא:
■ הפרק 'למען בטיחותך בעמוד '20
■
את החלקים אשר מתארים את העבודה שעל העובד לבצע
סמלי סכנה
סמלי סכנה

משמעות
משמשים לאזהרה מפני פציעות אפשריות .יש להישמע לכל הערות הבטיחות אשר
מופיעות לאחר סמל זה ,על מנת למנוע פציעות או מוות אפשרי.

תצוגת הערות הבטיחות
הערות הבטיחות מסודרות על פי דרגות הסכנה הבאות:
דרגת הסכנה

הערה )(NOTICE

מדריך למשתמש

תוצאות

סיכון

מוות/פציעה קשה )בלתי הפיכה(

עומד לקרות

מוות/פציעה קשה )בלתי הפיכה(

ייתכן

פציעה קלה )הפיכה(

ייתכן

נזק לרכוש

ייתכן
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 1.7אודות מדריך זה
מטרה
מדריך זה נועד לספק לכל האנשים אשר עובדים עם הקומביסטימר את המידע הדרוש לביצוע נכון ובטיחותי של
פעולות הפעלה ,ניקוי ואחזקה פשוטות.
קבוצות יעד
שם קבוצת היעד

פעולות

טבח

מבצע בעיקר פעולות ניהוליות כגון
■ הזנת נתוני פרופיל בישול
■ עריכה של פרופילי בישול הנמצאים ב-ספר בישול
■ פיתוח פרופילי בישול חדשים
■ ביצוע כיוונונים במכשיר
מלבד זאת מבצע בעת הצורך את כל הפעולות של הפעלה רגילה.
מבצע את הפעולות הקונקרטיות ,כגון
■ מילוי של הקומביסטימר
■ הפעלה של פרופילי בישול
■ הוצאת תבשילים
■ ניקוי של הקומביסטימר
■ הסבה של הקומביסטימר ,בהתאם לצורך בתהליכי בישול מסוימים
■ עבודות אחזקה קטנות

מפעיל

מבנה המדריך למשתמש
פרק/חלק
כללי

מטרה
■
■

מבנה ותפקיד

פעל כך בבישול:

מתאר את תפקידי הקומביסטימר
מסביר חלקים מסוימים של הקומביסטימר ומתאר את מיקומם

■ מתאר את השימוש המיועד לקומביסטימר
■ מתאר את כל הסכנות שמציב הקומביסטימר ואת אמצעי הנגד
המתאימים
יש לקרוא במיוחד פרק זה בקפידה!

טבח
מפעיל

■

■
■
■
■

פעל כך בניקוי:

■
■
■
■
■

פעל כך באחזקה:

■
■
■
■
■

מדריך למשתמש

עוזר לך בזיהוי הקומביסטימר שלך
מסביר לך את השימוש במדריך זה

טבח
טבח
מפעיל

■

למען בטיחותך

קבוצת יעד

מתאר את אפשרויות ההטענה של הקומביסטימר ואת הכמויות
המירביות שניתן להעמיס עליו
מסביר איך להדליק את הקומביסטימר
מכיל את ההסברים עבור תהליכי העבודה בעת בישול ורענון מזון
מכיל את ההסברים עבור פעולות עם הקומביסטימר אשר חוזרות
על עצמן בכל תהליכי הבישול ורענון המזון
מסביר באופן עקרוני את תהליכי הניקוי
מכיל את תוכנית הניקוי
מתאר את חומרי הניקוי והכנתם
מכיל את ההסברים עבור תהליכי העבודה בעת הניקוי
מכיל ומפנה להסברים עבור פעולות עם הקומביסטימר אשר
חוזרות על עצמן בכל תהליכי הניקוי
מכיל את תוכנית האחזקה
מספק הערות עבור הפעלת חירום בעת הופעת תקלות
מכיל רשימה של שגיאות ותקלות אפשריות ומתאר את התגובות
הדרושות
מכיל את ההוראות עבור עבודות אחזקה אשר ניתנות לביצוע על
ידי המפעיל
מפנה להסברים עבור פעולות עם הקומביסטימר אשר נדרשות
בעת עבודות אחזקה
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טבח
מפעיל

מפעיל
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שיטת כתיבת מספר עשרוני
לצורך אחידות בין לאומית נעשה תמיד שימוש בנקודה עשרונית.

מדריך למשתמש
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 2מבנה ותפקיד
מטרת פרק זה
בפרק זה יתוארו המבנה של הקומביסטימר והפונקציות שלו.

 2.1תפקידי הקומביסטימר
מצבי ההפעלה בישול
ניתן לבשל בקומביסטימר שלך סוגי מזון שונים .לצורך כך הקומביסטימר יכול לעבוד במצבי ההפעלה הבאים:
■ אדים )(steam
■ קיטור משולב
■ אוויר חם )(Convection
■ ) Smokerאופציונלי(
צורת בישול סטנדרטית
באמצעות מצב ההפעלה בישול ,צורות הבישול הבאות ניתנות לביצוע בשילוב עם פונקציות עזר  ASC+שהן ‐Hu
 ,midityPro, Crisp&Tastyמהירות מאוורר ו:BakePro-
■
■
■
■
■

בישול רגיל
חליטה
צלייה
השחמה
שימור

■
■
■
■
■

אידוי בקיטור
שליקה
צלייה על מנגל
הקרמה
עישון )אופציונלי(

■
■
■
■

אידוי רגיל
צלייה
אפייה
הפשרת מזון

צורות בישול מיוחדות
בשילוב של מצבי הפעלה ופונקציית עזר ניתן לבצע עם  easyTouchאת מצבי ההפעלה המיוחדים הבאים:
■
■

בישול בחום נמוך
Cook&Hold

■
■

בישול מבוקר )(DT
בישול במשך הלילה

■
■

ecoCooking
בישול איטי עם מעט חמצן

מצבי ההפעלה רענון מזון
ניתן לרענן בקומביסטימר שלך סוגי מזון שונים .לצורך כך הקומביסטימר יכול לעבוד בשלושת מצבי ההפעלה
הבאים:
■ רענון מזון à la Carte
■ רענון מזון סעודה )רק עם (easyTouch
■ רענון מזון על גבי צלחות )רק עם (easyTouch
פרופילי בישול וספר בישול
פרופיל בישול הינו שילוב של משתני בישול כגון טמפרטורת וזמן בישול .ניתן ליצור פרופילי בישול ולנהל אותם
ב'-ספר בישול' .מלבד זאת ,ב'-ספר בישול' נמצאים כבר פרופילי בישול מוגדרים מראש.
ניקוי חלל הבישול עם easyTouch
עבור ניקוי חלל הבישול ישנן שתי מערכות ניקוי:
■ ניקוי אוטומטי של חלל הבישול :ConvoClean+
■ שילוב חופשי של ארבע דרגות ניקוי ,שלושה משכי ניקוי ופונקציות העזר חיטוי בקיטור וייבוש לבחירה
■ ניקוי חלל הבישול ללא שימוש בנוזל ניקוי ,שטיפה עם מים
■ ניקוי חלל הבישול עם נוזל השטיפה  ConvoCareבלבד
■
ניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול

מדריך למשתמש
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 2מבנה ותפקיד
ניקוי חלל הבישול עם easyDial
עבור ניקוי חלל הבישול ישנן שתי מערכות ניקוי:
■ ניקוי אוטומטי של חלל הבישול :ConvoClean
■ שמונה פרופילי ניקוי עבור דרגות לכלוך שונות הניתנים לבחירה ,חלקם כולל חיטוי בקיטור וייבוש
■ ניקוי חלל הבישול ללא שימוש בנוזל ניקוי ,שטיפה עם מים
■
ניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול

מדריך למשתמש
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 2.2מבנה ותפקיד הקומביסטימר
חלקים ותפקיד )מכשירים שולחניים חשמליים(
האיור הבא מראה קומביסטימר בגודל  6.10באופן ייצוגי עבור כל המכשירים השולחניים החשמליים:

מקום שם

תפקיד

1

ארובת האוורור

2

ארובה

3

ידית הדלת

4

דלת המכשיר

5

לוח ההפעלה

6

פח יניקה

7

סולם

8

מד-חום ליבה ,מד-חום לבישול
בוואקום )אופציונלי(

9

מיכל טפטוף הדלת

אוסף מי עיבוי בצד הפנימי של דלת המכשיר

10

חלל הבישול

מכיל את התבשילים במשך תהליך הבישול

11

מיכל אגירת הנוזלים

אוסף נוזלים או מי עיבוי מטפטפים מתוך חלל הבישול

12

מזלף
)במקרים חריגים ללא ציוד זה(

13

תאורת חלל הבישול

14

לוחית הזיהוי

■
■

מאפשרת פליטת אדים חמים
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

לפתיחה וסגירה של דלת המכשיר
מצב איוורור עבור פתיחה בטיחותית של המכשיר )"נעילת בטיחות"(
פונקציית טריקה
חומר נגד חיידקים עם יוני כסף )"("HygienicCare
סגירת חלל הבישול
ניתן להזיז לאחור בצידי המכשיר לצורך חיסכון במקום בעת הפתיחה
)"דלת נסתרת"( )אופציונלי(
משמש להפעלת המכשיר
נגד חיידקים )"("HygienicCare
משמש לפיזור שווה של חום בתוך חלל הבישול
מפריד בין חלל המאוורר לבין חלל הבישול

משמשת להחזקת כלי מזון סטנדרטיים
■
■

■
■
■
■
■

מדריך למשתמש

שואבת אוויר מהסביבה לצורך ייבוש חלל הבישול
מאזנת הבדלי לחץ בתוך חלל הבישול

משמש למדידת חום הליבה של התבשיל
קיים אופציונלי בגרסה של חיבור קבוע פנימי ו/או חיבור חיצוני זמני

משמש אך ורק לשטיפת חלל הבישול עם מים
לאחר השימוש נמשך באופן אוטומטי בחזרה לתושבת
נגד חיידקים )"("HygienicCare
מאירה את חלל הבישול
פועלת על פי תוכנית

משמש לזיהוי של המכשיר
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חלקים ותפקיד )מכשירים שולחניים מופעלים בגז(
האיור הבא מראה קומביסטימר בגודל  6.10באופן ייצוגי עבור כל המכשירים השולחניים המופעלים בגז:

מקום שם

תפקיד

1

ארובת האוורור

2

ארובת פליטת גזים

מובילות את אדי הפליטה החוצה

3

ארובה

מאפשרת פליטת אדים חמים

4

ידית הדלת

5

דלת המכשיר

6

לוח ההפעלה

7

פח יניקה

8

סולם

9

מד-חום ליבה ,מד-חום לבישול
בוואקום )אופציונלי(

10

מיכל טפטוף הדלת

אוסף מי עיבוי בצד הפנימי של דלת המכשיר

11

חלל הבישול

מכיל את התבשילים במשך תהליך הבישול

12

מיכל אגירת הנוזלים

אוסף נוזלים או מי עיבוי מטפטפים מתוך חלל הבישול

13

מזלף
)במקרים חריגים ללא ציוד זה(

14

תאורת חלל הבישול

15

לוחית הזיהוי

■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

לפתיחה וסגירה של דלת המכשיר
מצב איוורור עבור פתיחה בטיחותית של המכשיר )"נעילת בטיחות"(
פונקציית טריקה
חומר נגד חיידקים עם יוני כסף )"("HygienicCare
סגירת חלל הבישול
ניתן להזיז לאחור בצידי המכשיר לצורך חיסכון במקום בעת הפתיחה
)"דלת נסתרת"( )אופציונלי(
משמש להפעלת המכשיר
נגד חיידקים )"("HygienicCare
משמש לפיזור שווה של חום בתוך חלל הבישול
מפריד בין חלל המאוורר לבין חלל הבישול

משמשת להחזקת כלי מזון סטנדרטיים
■
■

■
■
■
■
■

מדריך למשתמש

שואבת אוויר מהסביבה לצורך ייבוש חלל הבישול
מאזנת הבדלי לחץ בתוך חלל הבישול

משמש למדידת חום הליבה של התבשיל
קיים אופציונלי בגרסה של חיבור קבוע פנימי ו/או חיבור חיצוני זמני

משמש אך ורק לשטיפת חלל הבישול עם מים
לאחר השימוש נמשך באופן אוטומטי בחזרה לתושבת
נגד חיידקים )"("HygienicCare
מאירה את חלל הבישול
פועלת על פי תוכנית

משמש לזיהוי של המכשיר
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 2מבנה ותפקיד
חלקים ותפקיד עבור אבטחה מיוחדת )רק בגרסה לבתי כלא(
האיור הבא מראה ציוד עזר מיוחד למען בטיחות מיוחדת בקומביסטימר בגודל  6.10באופן ייצוגי עבור כל גדלי
המכשירים:

מקום שם

תפקיד
ניתן לסגור את לוח ההפעלה עם כיסוי ולנעול אותו על גוף המכשיר כדי
למנוע הפעלה לא מורשה של הקומביסטימר.
■ לצורך נעילת הכיסוי של לוח ההפעלה בגוף המכשיר
■ לא נכלל עם אספקת הקומביסטימר

1

כיסוי ננעל של לוח ההפעלה

2

מנעול

3

מנעול

4

התקן נעילה של דלת המכשיר מאפשר נעילה דו-שלבית של דלת המכשיר כדי למנוע פתיחה וסגירה לא
מורשה של דלת המכשיר
השפעה על דלת המכשיר:
■ עם השימוש במיקום הנעילה העליון ,דלת המכשיר נשארת סגורה
לחלוטין.
■ עם השימוש במיקום הנעילה התחתון ,ניתן לפתוח את דלת המכשיר עד
למצב איוורור.

■
■

מדריך למשתמש

לצורך נעילת דלת המכשיר בגוף המכשיר
לא נכלל עם אספקת הקומביסטימר
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 2מבנה ותפקיד

 2.3מבנה ותפקיד של לוח ההפעלה
מבנה וחלקים של לוח ההפעלה בeasyTouch-
מקום

שם

תפקיד

1

ON/OFFמתג ראשי
תצוגת מסך מגע

הדלקה וכיבוי של הקומביסטימר

3

ממשק USB

2

החלק המרכזי להפעלת המכשיר
■ הפעלה באמצעות מגע בסמלים בתוך שדה
ההפעלה )תצוגת מסך מגע(
■ תצוגות מצב
חיבור התקן זיכרון נייד

מבנה וחלקים של לוח ההפעלה בeasyDial-
מקום

שם

תפקיד

1

ON/OFFמתג ראשי
שדה הפעלה

הדלקה וכיבוי של הקומביסטימר

3

ממשק USB

חיבור התקן זיכרון נייד

4

C-Dial

הזנה של משתני הבישול באמצעות סיבוב
ולחיצה על המקודד האלקטרוני.

2

מדריך למשתמש
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החלק המרכזי להפעלת המכשיר
■ לחצנים להזנת תוכניות בישול
■ תצוגות להצגת הערכים הנבחרים
■ תצוגות אות עבור המפעיל
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 3למען בטיחותך
מטרת פרק זה
בפרק זה תמצא את כל המידע הדרוש לך על מנת להפעיל את הקומביסטימר בצורה בטיחותית מבלי לסכן את עצמך
או אנשים אחרים.
יש לקרוא במיוחד פרק זה בקפידה!

הוראות בטיחות בסיסיות

3.1

ההגיון בהוראות אלה
הוראות אלה נועדו להבטיח שכל האנשים אשר עובדים עם הקומביסטימר מודעים לסכנות ולאמצעי הבטיחות וכי
ישמרו על הוראות השימוש ועל הערות הבטיחות הנמצאות על גבי הקומביסטימר .אי-הקפדה על הוראות אלה עלולה
להוביל לפציעות עד כדי מוות ונזק לרכוש.
עבודה עם החומר התיעודי המיועד ללקוחות
יש להקפיד על ההוראות הבאות:
■ יש לקרוא את הפרק "למען בטיחותך" ואת הפרקים הרלבנטיים לעבודתו של כל עובד במלואם.
■ יש לשמור תמיד את החומר התיעודי בהישג יד לצורך עיון.
■
בעת מסירה או העברה של הקומביסטימר יש לצרף אליו גם את החומר התיעודי המיועד ללקוחות.
העבודה עם הקומביסטימר
יש להקפיד על ההוראות הבאות:
■ רשאיים לעבוד עם קומביסטימר זה אך ורק אנשים אשר עומדים בדרישות שנקבעו במדריך זה.
■ יש להשתמש בקומביסטימר אך ורק עבור המטרה המתוארת .אין להשתמש בשום פנים בקומביסטימר עבור
מטרות אחרות ,אף אם הן נראות סבירות.
■ יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המצוינים במדריך זה ועל גבי הקומביסטימר עצמו .יש להשתמש במיוחד בציוד
הבטיחות האישי בהתאם להוראות.
■ בעת העבודה יש להימצא אך ורק במקומות המצוינים במדריך זה.
■
אין לבצע שינויים בקומביסטימר ,למשל הסרה או הוספה של חלקים לא מאושרים .במיוחד אין לבטל התקני
בטיחות.
המשך כאן ....
נושאים דומים
שימוש ייעודי של הקומביסטימר

21

הודעות אזהרה על גבי הקומביסטימר

22

סקירת סכנות

24

סכנות ואמצעי בטיחות בעת הפעלה

26

סכנות ואמצעי בטיחות בעת הניקוי

32

התקני בטיחות

37

דרישות לעובדים ,מקומות לעבודה

39

ציוד בטיחות אישי

40

סכנות ואמצעי בטיחות בעת האחזקה

36

מדריך למשתמש
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שימוש ייעודי של הקומביסטימר

3.2
שימוש ייעודי
■

■
■

הקומביסטימר תוכנן ונבנה אך ורק לבישול של סוגי מזון שונים בתוך כלי מזון סטנדרטיים )כמו למשל תבניות על
פי התקן הגסטרונומי ,מגשים במימדי מאפיות( .לצורך כך נעשה שימוש באדים ,אוויר חם וקיטור משולב )אדים
מחוממים ללא לחץ(.
כלי המזון יכולים להיות עשויי פלדה ,חרסינה ,פלסטיק ,פלדה מזוגגת או זכוכית .כלי מזון עשויי זכוכית חייבים
להיות נטולי פגמים.
הקומביסטימר נועד לשימוש מקצועי ומסחרי בלבד.

הגבלות שימוש
ישנם חומרים שאין לחמם אותם בקומביסטימר:
■ אין לחמם אבקה יבשה או גרגרים )(granule
■ אין לחמם עצמים דליקים בפחות מ ,270 °C-כגון שמנים דליקים ,שומנים ,חומרי פלסטיק.
■ אין לחמם מזון בקופסאות סגורות
דרישות לעובדים
■
■

הפעלה של הקומביסטימר תתבצע אך ורק על ידי עובדים העומדים בדרישות מסוימות .דרישות להכשרה
והתאמה ראה 'דרישות לעובדים ,מקומות לעבודה' בעמוד .39
חובה על העובדים להכיר את הסיכונים ואת כללי ההתנהגות בנוגע לעבודה עם מטענים כבדים.

דרישות לשמישות של הקומביסטימר
■
■
■

יש להפעיל את הקומביסטימר אך ורק כשכל התקני הבטיחות נמצאים במקומם ,תקינים ונעולים כיאות.
יש לשמור על הוראות היצרן בנוגע להפעלה ואחזקה של הקומביסטימר.
יש להטעין את הקומביסטימר אך ורק עד למשקל המירבי המותר ,ראה 'קיבולת של הקומביסטימר' בעמוד .44

דרישות לסביבת הקומביסטימר
דרישות לסביבת הקומביסטימר
■ טמפרטורת הסביבה בין  +4 °Cל+35 °C-
■ ללא אוויר סביבתי עתיר גזים רעילים או דליקים
■
רצפת מטבח יבשה להפחתת הסכנה לתאונות
דרישות למקום ההצבה
■ ללא גלאי אש ,ללא מערכת כיבוי אש היישר מעל המכשיר
■
ללא חומרים ,גזים או נוזלים דליקים מעל למכשיר ,מתחתיו ,על גביו או בקרבתו
הגבלות תפעוליות שעליהן יש להקפיד
■ מחוץ למבנה :הפעלה אך ורק יחד עם מגן רוח וגשם
■ אין להזיז את המכשיר בעת עבודתו
תנאים עבור הניקוי
■
■
■
■

יש להשתמש אך ורק בחומרי ניקוי אשר אושרו על ידי היצרן.
בניקוי אין להשתמש בזרם מים בלחץ.
בניקוי מבחוץ אין להשתמש בזרם מים .ניתן להשתמש בזרם המים של המזלף אך ורק לניקוי חלל הבישול.
אין לטפל בקומביסטימר בחומצות ולחשוף אותו לאדי חומצות אלא אם כן למטרת ניקוי מאבנית של חלל הבישול
ודוד החימום על ידי שירות לקוחות מוסמך על פי הוראות היצרן.

מדריך למשתמש
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הודעות אזהרה על גבי הקומביסטימר

3.3

מבנה תחתון קבוע
מבנה תחתון קבוע עבור הקומביסטימר הינו שולחן עבודה או בסיס מקובעים במקומם .מבנים אלה לא נועדו לתזוזה
ולפי כך אינם מצוידים במתקנים מסייעים לתנועה.
מבנה תחתון נייד
מבנה תחתון נייד עבור הקומביסטימר הינו למשל שולחן עבודה או בסיס מצוידים בגלגלים או ערכת התקנה בקומות
על גלגלים.
מיקום הערות הבטיחות
האיור הבא מראה קומביסטימר חשמלי בגודל  6.10עם מבנה תחתון נייד באופן ייצוגי עבור כל המכשירים
השולחניים:

עגלת סולמות )אופציונלי; לא עם (ConvoSmoke

הערות בטיחות דרושות
על הערות הבטיחות הבאות להיות מודבקות במקומות המסומנים בצורה גלויה על גבי הקומביסטימר והציוד
האופציונלי.
אזור

הערת בטיחות

תיאור

1

אזהרה מפני זרם חשמלי מסוכן  /מכת חשמל
קיימת סכנה להתחשמלות על ידי חלקים מובילי חשמל בעת הסרת כיסוי המגן.

2

אזהרה מפני קיטור חם ואדים
קיימת סכנת כוויות עקב קיטור חם ואדים בעת פתיחת דלת המכשיר.

מדריך למשתמש
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אזור
 2ו3-
 3לא עם
Convo
Smoke

2
רק במבנה
תחתון נייד
3
לא עם
Convo
Smoke
2
רק במבנה
תחתון נייד

מדריך למשתמש

הערת בטיחות

תיאור
אזהרה מפני מזון חם ,כלי מזון חמים ונוזלים חמים
קיימת סכנה לכוויות על ידי מזון חם וכלי מזון חמים ,כאשר כלי מזון נופלים
מתוך קומות או מזון מחליק מכלי מזון המוחזקים בזווית .סכנה מסוג זה גבוהה
במיוחד בקומות הנמצאות מעל שדה הראייה של המפעיל.
קיימת סכנה לכוויות עקב שפיכת תבשילים נוזליים ,כאשר מטעינים בקומות
עליונות נוזלים או תבשילים שעוברים למצב נוזלי בעת הבישול .לכן הימנע
מהשימוש בקומות הנמצאות מעל שדה הראייה שלך להטענת מזון נוזלי או נמס.
אזהרה מפני הפלה או התהפכות של הקומביסטימר
קיימת סכנה של הפלת הקומביסטימר בעת הזזתו .יש להזיז את הקומביסטימר
במשנה זהירות.
אזהרה מפני הפלה או התהפכות של עגלת הסולמות
קיימת סכנה של הפלת עגלת הסולמות בעת הזזתה .יש להזיז את עגלת
הסולמות במשנה זהירות .בעת הזזת עגלת הסולמות יש לשים לב לחפצים
חוסמים או בליטות ברצפה.
אזהרה מפני נזק או נתק של חיבורי המכשיר
קיימת סכנה לנזק או נתק של חיבורי המכשיר בעת הזזת הקומביסטימר .יש
להזיז את הקומביסטימר במשנה זהירות ורק בהתאם למרווח התנועה
שמאפשרים קווי החיבור .אבטח את הקומביסטימר לאחר כל הזזה מפני תנועות
לא מכוונות.
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סקירת סכנות

3.4

כללים להתמודדות עם סכנות ואמצעי בטיחות
הקומביסטימר בנוי כך שהמשתמש בו מוגן מכל הסכנות הניתנות למניעה בצורה סבירה.
אולם כפועל יוצא ממטרת הקומביסטימר נשארות סכנות שלצורך מניעתן עליך לנקוט באמצעי זהירות .התקן בטיחות
עשוי להגן עליך במידה מסוימת מפני אחדות מסכנות אלו .אך עליך לוודא שהתקן הבטיחות נמצא במקומו ופועל
בצורה תקינה.
בהמשך תלמד מה טיב הסכנות הנותרות האלה ומה השפעתן.
מקומות מסוכנים
האיור הבא מראה קומביסטימר מופעל בגז בגודל  6.10באופן ייצוגי עבור כל המכשירים השולחניים:

היווצרות של חום )(1
הקומביסטימר מתחמם בתוך חלל הבישול ,בצד הפנימי של דלת המכשיר ועל גבי הארובה בצידו העליון .הדבר גורם
ל:-
■ סכנה לשריפה עקב פליטת חום מהקומביסטימר
■ סכנה לכוויות ממשטחים חמים בחוץ ובפנים הקומביסטימר ,ובנוסף בתוך חלל הבישול עקב חלקי מכשיר חמים,
תבניות ויתר ציוד המשמש לבישול
■ סכנה לכוויות מהארובות שבצידו העליון של המכשיר
■
סכנה לכוויות מציוד חם שבשימוש בעת הבישול וכאשר לאחר הבישול הוצא מהמכשיר והונח במקום אחר .דבר
זה נכון במיוחד עבור מתקני סולמות )לא עם  (ConvoSmokeאו תיבת העישון )רק עם .(ConvoSmoke
קיטור חם/אדים )(2
הקומביסטימר יוצר קיטור חם ,ולחילופין אדים ,אשר יוצאים בעת פתיחת דלת המכשיר ,ובזמן שהדלת סגורה יוצאים
כלפי מעלה של הקומביסטימר דרך הארובה .הדבר גורם ל:-
■ סכנת כוויות עקב קיטור חם בעת פתיחת הדלת .הינך מוגן על ידי דלת המכשיר ועל ידי נעילת הבטיחות שלה
מפני אדים חמים ,בתנאי שמקפידים בעת הפתיחה של דלת המכשיר לעשות שימוש במצב האיוורור ושומרים
באופן כללי על תקינות הדלת .שימת לב מיוחדת דרושה בעת פתיחת דלת המכשיר כאשר קצה הדלת העליון
נמצא מתחת גובה פניו של המפעיל ,כמו למשל במקרה של ערכת התקנה בקומות.
■ סכנה לכוויות עקב אדים חמים ושומן חם כשמתיזים מים אל תוך שומנים חמים
■
סכנה לכוויות עקב טמפרטורה גבוהה של הארובות בצדו העליון של המכשיר
נוזלים חמים
בקומביסטימר מתבצע בישול של מזון .ייתכן שמזון זה נוזלי או הופך להיות נוזלי בעת הבישול .הדבר גורם ל:-
■
סכנת כוויות עקב נוזלים חמים ,שעלולים להישפך במקרה של הפעלה לא מקצועית.
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חלקים מוליכי חשמל )(3
הקומביסטימר מכיל חלקים מוליכי חשמל .הדבר גורם ל:-
■ סכנה עקב חלקים מוליכי חשמל ,כאשר כיסויים אינו במקום
■
סכנה למכת חשמל בעת ניקוי חיצוני של הקומביסטימר באמצעות מזלף
מאוורר )(4
בתוך הקומביסטימר נמצא מאוורר אחד או שניים ,בהתאם לגודל המכשיר .הדבר גורם ל:-
■
במצב בו פח היניקה איננו מותקן במקומו בצורה תקינה ,קיימת סכנה לפציעת הידיים מהמאוורר אשר נמצא
בתוך חלל הבישול ומאחוריו
מגע עם חומרי ניקוי
חובה לנקות את הקומביסטימר בחומרי ניקוי מיוחדים .הדבר גורם ל:-
■
סכנה עקב חומרי ניקוי חומציים בחלקם
חלקים נעים זה לעומת זה)(5
בעת ביצוע פעולות שונות ,כגון פתיחה וסגירה או ניקוי של דלת המכשיר קיימת סכנה לחבלה או שפשופים של
הידיים.
מזלף )(6
הקומביסטימר מצויד במזלף ,אשר עשוי להיות מקור לסכנות אחדות:
■ סכנה לכוויות בעת התזת מים באמצעות המזלף אל תוך חלל הבישול החם ,למשל לצורך ניקוי.
■ סכנה לכוויות ,במקרה שהקומביסטימר עומד בקרבת מכשירים לחימום שומנים נוזליים ומותזים מים באמצעות
המזלף אל תוך מכשירים אלה.
■ סכנה לכוויות בעת הימצאות מיכל עם שמן חם בתוך חלל הבישול והתזת מים אל תוך המיכל באמצעות המזלף
■
סכנה למכת חשמל בעת ניקוי חיצוני של הקומביסטימר באמצעות מזלף
הפרעה בשרשרת הקירור
במקרה של הטענה מוקדמת של חלל הבישול עם תבשילים ,למשל בחירה מראש של תוכנית בישול או הפסקת
הבישול עלולה להיווצר הפסקה בשרשרת הקירור של מזון מקורר .הדבר גורם ל:-
■
סכנה לאורחיך עקב זיהום מיקרוביולוגי על ידי מזון
גז )(7
קומביסטימר זה הינו מכשיר הפועל על בסיס גז .עובדה זו מהווה מקור לסכנות נוספות:
■ סכנה לפיצוץ עקב צינור גז פגום או דולף
■ סכנה לכוויות מהארובות עקב אדי פליטה חמים
■ סכנת אש עקב אדי פליטה חמים מעל המכשיר
■
סכנה לחוסר חמצן בתוך המטבח עקב כיוונון לא תקין של המבער ,אספקת אוויר לא מספקת למבער ו/או
אי-ניקוז אדי הפליטה
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סכנות ואמצעי בטיחות בעת הפעלה

3.5

מקור הסכנה :חום  -פני שטח חמים
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנה לכוויות מפני שטח
חמים

הצד החיצוני של דלת המכשיר
■ בתוך חלל הבישול כולו ,כולל החלקים
הנמצאים או שנמצאו בתוכו במשך
הבישול
■ הצד הפנימי של דלת המכשיר

אין לגעת לזמן ממושך בפני השטח
יש ללבוש ביגוד מגן בהתאם להוראות,
במיוחד כפפות מגן.

בצידו העליון של מכשירים אלקטרוניים:
■ ארובה
■ ארובת האוורור
בצידו העליון של מכשירים מופעלים בגז:
■ ארובה
■ ארובת פליטת גזים
■ ארובת האוורור
מקור הסכנה :חום  -קיטור/אדים חמים
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנת כוויות עקב קיטור
חם

בחזית המכשיר ,במקרה שדלת המכשיר
אינה תקינה
בחזית המכשיר בעת קירור חלל הבישול
באמצעות מערכת ''Cool down

יש לבדוק את מצב דלת המכשיר
■

■

בעת פתיחת דלת המכשיר

■
■
■

מדריך למשתמש

יש להתרחק מהמכשיר עקב סכנת
פליטת אדים וקיטור חם מדלת המכשיר
הפתוחה
אין להכניס את הראש אל תוך חלל
הבישול
יש לעשות שימוש במצב איוורור של
דלת המכשיר
אין להכניס את הראש אל תוך חלל
הבישול
יש לבדוק את תקינות מצב האיוורור של
דלת המכשיר

במכשירים אלקטרוניים:
■ מעל הארובה

אין לקרב חלקי גוף אל הארובה

במכשירים מופעלים בגז:
■ מעל הארובה וארובת פליטת גזים

אין לקרב חלקי גוף לארובה או לארובת
פליטת גזים
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מקור הסכנה :חום  -נוזלים חמים
סכנה
סכנת כוויות עקב נוזל חם

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?
■
■

בתוך חלל הבישול
מחוץ למכשיר

אמצעי-נגד
יש להשתמש אך ורק בכלים המתאימים
להתקן הגסטרונומי )(EN 631
בעת שימוש בסולמות לצלחות )לא עם
:(ConvoSmoke
■ יש להשתמש אך ורק בצלחות עם קוטר
מתאים
יש להקפיד על משקל ההטענה המותר
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה,
בהתאם לכללים ב עמוד  41במכשיר
מהגודל  X.10או ב עמוד  43במכשיר
מהגודל X.20
יש להטעין תבניות או צלחות עם תבשיל
נוזלי או יוצר נוזלים אך ורק בקומות
נראות לעין .יש להוציאן בצורה אופקית
בלבד.
יש ללבוש כפפות מגן
בעת שימוש בסולמות:
■ יש לנעול סולמות בצורה תקינה
בעת שימוש במתקן סולמות  /סולמות
לצלחות ובעגלת סולמות )לא עם ‐Con
:(voSmoke
■ בעת הטענה והזזה של עגלת הסולמות
יש לנעול את התקן האבטחה של מתקן
הסולמות  /סולמות לצלחות
■ בעת הזזת עגלת הסולמות יש לנעול את
מעצור מתקן הסולמות
■ יש לשנע נוזלים חמים על העגלה עם
כיסוי בלבד
■ יש להקפיד שלא להפיל את העגלה.
סכנה זו קיימת כאשר מעבירים את
עגלת הסולמות דרך שיפוע ,כשהיא
נתקלת במכשול או כשרוב משקל
ההטענה שלה נמצא למעלה.
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מקור הסכנה חום  -מזון חם וכלי מזון חמים
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנה לכוויות על ידי מזון
חם וכלי מזון חמים

בחלל הבישול ומחוץ למכשיר כאשר כלי
המזון ממוקמים על מסילות בצורה ""L

יש להשתמש אך ורק בכלי מזון )מגשים,
רשתות( במידות האפייה המתאימים.
יש להקפיד על משקל ההטענה המותר
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה,
בהתאם לכללים ב עמוד  42במכשיר
מהגודל  X.10או ב עמוד  43במכשיר
מהגודל X.20
יש להוציא כלי מזון בצורה אופקית ואין
למשוך אותם יתר על המידה משום שהם
עלולים ליפול מתוך הקומות.
יש ללבוש כפפות מגן
בעת שימוש בסולמות:
■ יש לנעול סולמות בצורה תקינה
בעת שימוש במתקן סולמות ובעגלת
סולמות )לא עם :(ConvoSmoke
■ בעת הטענה והזזה של עגלת הסולמות
יש לנעול את התקן האבטחה של מתקן
הסולמות
■ יש להקפיד שלא להפיל את העגלה.
סכנה זו קיימת כאשר מעבירים את
עגלת הסולמות דרך שיפוע ,כשהיא
נתקלת במכשול או כשרוב משקל
ההטענה שלה נמצא למעלה.

מקור הסכנה :חום  -הפעלת עישון
סכנה
סכנה לכוויות עקב הדלקת
חומר בעירה ועשן ,סכנה
לקשיי נשימה עקב שאיפת
עשן
סכנה לכוויות ושריפות
עקב התעופפות ניצוצות

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?
■

■

■

כאשר עם פתיחת דלת המכשיר חודר
אוויר ובעקבות כך חומר הבעירה או
הגזים ניצתים בפיצוץ
כאשר בעת פתיחת דלת המכשיר נשאב
עשן
כאשר אוויר מגיע אל המזון המעושן

אמצעי-נגד
אין לפתוח את דלת המכשיר בעת העישון

■

■
■

יש להסיר את הכיסוי של תיבת העישון
רק לאחר התקררותה המלאה במקום
מוגן מפני אש ורוח
בזמן העישון יש להשאיר את הכיסוי על
גבי תיבת העישון
יש לסלק שאריות בעירה רק במצב קר

מקור הסכנה :חום  -שונות
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה לשריפה עקב פליטת במקרה בו מאוכסנים על המכשיר או
בקרבתו חומרים ,גזים או נוזלים דליקים
חום מהמכשיר
כשבחלל הבישול נמצא מיכל עם שומן
סכנת כוויות עקב התזת
נוזלי ומותזים מים לתוכו
מים
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אין לאכסן על המכשיר או בקרבתו
חומרים ,גזים או נוזלים דליקים
אין להתיז מים לתוך שומן נוזלי
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מקור הסכנה :זיהום מזון
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנה לזיהום מיקרוביולוגי
של מזון

בעת הפסקת שרשרת הקירור של המזון
על ידי הטענה מוקדמת של חלל הבישול

יש לשמור על שרשרת קירור תקינה:
■ אין לאכסן זמנית תבשילים בתוך
המכשיר
■ אין לבצע בישול בטמפרטורה נמוכה
) (< 65 °Cאלא על ידי עובדים
שהוכשרו לכך

בעת הפסקה ידנית של תהליך הבישול

■
■

סכנה לזיהום מיקרוביולוגי
של מזון בתנאי סביבה
חמים בתחום .65 °C-30

לעולם אין להפסיק את תהליך הבישול
באופן מכוון
אין לאכסן זמנית תבשילים בתוך
המכשיר

בעת הפסקת תהליך הבישול עקב הפסקת לאחר חידוש פעולתו של המכשיר יש
לקחת בחשבון את פרק הזמן עד לחזרתו
חשמל
לעבודה מלאה בהקשר למצב התבשיל
בעת בישול בחום נמוך או שמירה על חום אין להכניס אל תוך המכשיר מזון קר נוסף
כאשר מתבצע כבר בישול בחום נמוך או
תבשילים כאשר במקביל מוכנס אל תוך
שמירה על חום של תבשילים
המכשיר מזון קר
■
אין לבצע בישול בטמפרטורה נמוכה
בעת בישול בחום נמוך או שמירה על חום
) (< 65 °Cאלא על ידי עובדים
תבשילים באופן כללי
שהוכשרו לכך
■ יש להפחית את כמות
המיקרואורגניזמים על המזון טרם
הבישול בחום נמוך ,למשל על ידי
צריבה.

מקור הסכנה :הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון מצויד בגלגיליות
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה לפגיעה במספר חלקי בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
מצויד בגלגיליות
גוף
סכנה לפגיעה בידיים
וברגליים
סכנת כוויות עקב שפכים
חמים
סכנת כוויות עקב מזון
נוזלי חם
סכנה למכת חשמל עקב
חלקים מוליכי חשמל
סכנת פיצוץ עקב גז
סכנה לגירוי של העור
והעיניים עקב מגע עם
חומרי ניקוי
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אמצעי-נגד
■

■
■

ניתן להוציא את המכשירים בהתאם
למרווח התנועה שמאפשר התקן
הקיבוע של המבנה התחתון עם גלגלים
) 0.5מ' לכל היותר( ואך ורק למטרות
ניקוי גופי המכשירים או הרצפה
שמתחתיהם.
בעת הפעלת המכשירים יש לנעול את
הגלגלים
יש לוודא מידי יום ביומו את נעילת
הגלגלים
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מקור הסכנה זרם חשמלי
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה למכת חשמל עקב
חלקים מוליכי חשמל

כאשר מכשירים זזים על מבנה תחתון
מצויד בגלגלים שלא במתכוון ואספקת
החשמל נותקה

אמצעי-נגד
■

■
■

טרם ההפעלה יש לוודא שהתקן
הקיבוע ,אשר מגביל את מרווח התנועה
של המבנה התחתון יחד עם המכשיר,
הינו מחובר.
בעת הפעלת המכשירים יש לנעול את
הגלגלים
יש לוודא מידי יום ביומו את נעילת
הגלגלים

מקור הסכנה :מים
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנת נפילה על רצפה
רטובה

כאשר מכשירים זזים על מבנה תחתון
מצויד בגלגלים שלא במתכוון ואספקת
המים נותקה

אמצעי-נגד
■

■
■

טרם ההפעלה יש לוודא שהתקן
הקיבוע ,אשר מגביל את מרווח התנועה
של המבנה התחתון יחד עם המכשיר,
הינו מחובר.
בעת הפעלת המכשירים יש לנעול את
הגלגלים
יש לוודא מידי יום ביומו את נעילת
הגלגלים

מקור הסכנה :גז
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנת פיצוץ עקב גז

במקרה של הזזת המכשיר

באופן עקרוני אין להזיז מכשיר פועל
מכשירים על מבנה תחתון מצויד בגלגלים
עם צינור חיבור גמיש:
■ ניתן להוציא את המכשירים בהתאם
למרווח התנועה שמאפשר התקן
הקיבוע של המבנה התחתון עם גלגלים
) 0.5מ' לכל היותר( ואך ורק למטרות
ניקוי גופי המכשירים או הרצפה
שמתחתיהם.
■ בעת הפעלת המכשיר יש לנעול את
הגלגלים
■ יש לוודא מידי יום ביומו את נעילת
הגלגלים

סכנת חנק עקב מחסור
באוויר לנשימה

במקום הצבת המכשיר

■
■
■

■

מדריך למשתמש
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אין לשנות את איזור המכשיר התחתון
יש להפעיל את המכשיר אך ורק
בסביבה ללא רוחות
יש לוודא שמתקני האיוורור תקינים
ופועלים ושנשמרים כללי האיוורור
שנקבעו על ידי מתקין מערכת גז
יש לטפל במכשיר אחת לשנה

 3למען בטיחותך
מקור הסכנה :המכניקה של המכשיר
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנה לפציעות עקב
מאוורר מסתובב

כאשר חלל הבישול מתקרר באמצעות
' 'Cool downדלת המכשיר פתוחה
והמדחף חשוף בגין היעדר פח יניקה.
בחזית המכשיר

ודא כי פח היניקה נמצא במקומו
ומאובטח

סכנת החלקה עקב גלישת
נוזלי עיבוי
סכנה לפגיעה בידיים

בעת הזזת עגלת הסולמות
בעת הכנסת מתקן הסולמות

מדריך למשתמש
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יש להקפיד על רצפה יבשה סביב
המכשיר
יש תמיד להשתמש בידית כשמזיזים את
עגלת הסולמות
יש תמיד להכניס או להוציא את מתקן
הסולמות באמצעות הידיות

 3למען בטיחותך

סכנות ואמצעי בטיחות בעת הניקוי

3.6

מקור הסכנה נוזל ניקוי
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה מפני צריבות וגירויים בעת ניקוי אוטומטי :לפני דלת המכשיר
בעור ,בעיניים ובאברי
הנשימה עקב מגע עם
חומרי ניקוי ואדיהם

במהלך כל עבודות הנקיון

אמצעי-נגד
■

■

■
■

■

■
■

בעבודה עם מיכלי חומרי הניקוי
בעבודה עם בקבוקי מנה בודדת
בעת שימוש בחומרי ניקוי רבי-עוצמה

אין לפתוח את דלת המכשיר בעת
הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם
מיכלים מחוברים
בעת הניקוי האוטומטי של חלל הבישול
עם מנה בודדת יש לפתוח את דלת
המכשיר אך ורק לאחר דרישה על ידי
התוכנה
אין לאפשר מגע של חומרי ניקוי
בעיניים ובעור
אין לחמם את המכשיר לאחר שהותז
לתוכו חומר ניקוי הנחיות אלה
מתייחסות לביצוע המבוקר של הניקוי
החצי-אוטומטי או האוטומטי בלבד.
יש להתיז חומר ניקוי אל תוך המכשיר
אך ורק לפי דרישת התוכנה או
בטמפרטורה של חלל הבישול מתחת
.60 °C
אין לשאוף את אדי המים המותזים
יש ללבוש ביגוד מגן אישי

יש ללבוש ביגוד מגן אישי
יש ללבוש ביגוד מגן אישי
יש להשתמש אך ורק בחומרי ניקוי
המפורטים תחת הכותרת 'נוזל הניקוי'
בעמוד .91

מקור הסכנה :זיהום מזון
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה לזיהום מזון על ידי
חומרי ניקוי

בעת עבודה לא מקצועית עם בקבוקי מנה
בודדת של חומרי ניקוי ושטיפה

סכנה לזיהום מזון על ידי
חומרי ניקוי

כאשר לאחר הניקוי החצי-אוטומטי
במכשירים שאינם מצוידים במזלף ,חלל
הבישול לא נשטף בצורה מספקת

אמצעי-נגד
■
■

מדריך למשתמש
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יש להקפיד על שטחי עבודה נקיים
מחומרי ניקוי ושטיפה
אין להעמיד בקבוקי מנה בודדת על
משטח העבודה עקב הסיכון לשפיכת
שאריות חומרי ניקוי ושטיפה

עבור השטיפה השתמש במקום המזלף
בזרם מים חיצוני או שטוף עם הרבה מים
ובצורה יסודית את חלל הבישול ,את כלי
העזר ואת האיזור שמאחורי פח היניקה,
ונגב במטלית רכה.

 3למען בטיחותך
מקור הסכנה :חום
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה לכוויות מפני שטח
חמים

הצד החיצוני של דלת המכשיר
■ בתוך חלל הבישול כולו ,כולל החלקים
הנמצאים או שנמצאו בתוכו במשך
הבישול
■ הצד הפנימי של דלת המכשיר

אמצעי-נגד
■
■

לפני תחילת פעילויות ניקוי יש להמתין
להתקררות חלל הבישול ל60 °C-
יש ללבוש ביגוד מגן בהתאם להוראות,
במיוחד כפפות מגן.

בצידו העליון של מכשירים אלקטרוניים:
■ ארובה
■ ארובת האוורור
בצידו העליון של מכשירים מופעלים בגז:
■ ארובה
■ ארובת פליטת גזים
■ ארובת האוורור
סכנה לכוויות עקב אדים
חמים כשמתיזים מים אל
תוך חלל הבישול החם:

בתוך חלל הבישול כולו

סכנת כוויות עקב קיטור
חם

בחזית המכשיר בעת קירור חלל הבישול
באמצעות מערכת ''Cool down

סכנת כוויות עקב התזת
מים

במקרה בו מותזים מים אל תוך המכשיר
כשנמצא בו מיכל עם שומן נוזלי

■
■

■

■

מדריך למשתמש
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לפני תחילת פעולות הניקוי יש להמתין
להתקררות חלל הבישול ל60 °C-
יש ללבוש ביגוד מגן בהתאם להוראות,
במיוחד כפפות מגן.
יש להתרחק מהמכשיר עקב סכנת
פליטת אדים וקיטור חם מדלת המכשיר
הפתוחה
אין להכניס את הראש לתוך חלל
הבישול

אין להתיז מים לתוך שומן נוזלי

 3למען בטיחותך
מקור הסכנה :הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון מצויד בגלגיליות
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

כל הסכנות שצוינו

בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
מצויד בגלגיליות

אמצעי-נגד
■
■
■

■

סכנה לפגיעה במספר חלקי בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
מצויד בגלגיליות
גוף
סכנה לפגיעה בידיים
וברגליים
סכנת כוויות עקב שפכים
חמים

בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
מצויד בגלגיליות
בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
מצויד בגלגיליות

■
■

סכנת נפילה עקב חיבורים בעת ניקוי באיזור שמאחורי מכשירים
שהוצאו ממקומם
חשופים
■ בעת ניקוי באיזור שמאחורי מכשירים
סכנת נפילה על רצפה
שהוצאו ממקומם
רטובה משפכים
■ בחזית המכשירים
סכנת נפילה על רצפה
רטובה מחומרי ניקוי

■
■

בעת ניקוי באיזור שמאחורי מכשירים
שהוצאו ממקומם
בחזית המכשירים

יש להגן על קווי החיבור.
יש לבצע את התנועה על ידי  2אנשים
לפחות

יש להקפיד שדלת מכשיר סגורה
■
■
■

בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
סכנת כוויות עקב מזון
מצויד בגלגיליות
נוזלי חם
בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
סכנה למכת חשמל עקב
מצויד בגלגיליות
חלקים מוליכי חשמל
בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
סכנת פיצוץ עקב גז
מצויד בגלגיליות
סכנה לגירוי בעור ובעיניים בעת הזזת מכשירים על גבי מבנה תחתון
מצויד בגלגיליות
עקב מגע עם חומרי ניקוי

טרם הזזת המכשיר יש לנתק צנרת
מי-שופכין במקרה של חיבור קבוע
טרם הזזת המכשיר יש לנתקו מזרם
החשמל
טרם ההזזה )למשל על מנת לנקות את
גוף הקומביסטימר או את הרצפה( יש
לוודא שהתקן הקיבוע ,אשר מגביל את
מרווח התנועה של המבנה התחתון יחד
עם המכשיר ,מחובר.
בעת הזזת המכשיר יש להימנע מרמיסת
קווי החיבור )חשמל ,גז ומים(

לקרר את המכשירים
יש לנגב מיד מים שנשפכו
יש ללבוש לבוש מגן

יש להזיז אך ורק מכשירים שרוקנו מכל
דברי מזון
יש להגן על קווי החיבור )חשמל ומים(
יש להגןעל קווי החיבור לאספקת הגז
■
■

יש לוודא שהחיבורים ארוכים דיים
בעת הזזת המבנה התחתון יש להקפיד
שמיכלי הניקוי סגורים

בעבודות מסוג זה יש לפעול במשנה
זהירות
■ יש לנגב מיד מים שנשפכו
■ יש לוודא שהחיבורים ארוכים דיים
בעת הזזת המכשירים יש להקפיד שמיכלי
הניקוי סגורים

מקור הסכנה זרם חשמלי
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה למכת חשמל עקב
קצר

בעת מגע של המכשיר עם מים

סכנה למכת חשמל עקב
חלקים מוליכי חשמל

כאשר מכשירים זזים על מבנה תחתון
מצויד בגלגלים שלא במתכוון ואספקת
החשמל נותקה

אמצעי-נגד
■
■

■

■
■

מדריך למשתמש
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אין לשטוף את הצד החיצוני של גוף
המכשיר
יש לסגור תמיד את חיבור ה USB-בעת
הניקוי
טרם ההפעלה יש לוודא שהתקן
הקיבוע ,אשר מגביל את מרווח התנועה
של המבנה התחתון יחד עם המכשיר,
הינו מחובר.
בעת הפעלת המכשירים יש לנעול את
הגלגלים
יש לוודא מידי יום ביומו את נעילת
הגלגלים

 3למען בטיחותך
מקור הסכנה :גז
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנת פיצוץ עקב גז

במקרה של הזזת המכשיר

מכשירים על מבנה תחתון מצויד בגלגלים
עם צינור חיבור גמיש:
■ אין להוציא את המכשיר מעבר למרווח
התנועה שלו למטרת ניקוי גוף המכשיר
או הרצפה שמתחתיו .מרווח התנועה
נקבע על ידי התקן הקיבוע לצורך
אבטחה מכנית )בדרך כלל  0.5מ'(.
■ לעולם אין להפעיל כוחות משיכה על
קווי החיבור

מקור הסכנה :המכניקה של המכשיר
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

אמצעי-נגד

סכנה לפציעות עקב
מאוורר מסתובב

כאשר חלל הבישול מתקרר באמצעות
' 'Cool downדלת המכשיר פתוחה
והמדחף חשוף בגין היעדר פח יניקה.
בעת פתיחת דלת הזכוכית הכפולה

ודא כי פח היניקה נמצא במקומו
ומאובטח

סכנה לפגיעה בידיים
ולחתכים באצבעות

מדריך למשתמש
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בעבודות מסוג זה יש לפעול במשנה
זהירות

 3למען בטיחותך

סכנות ואמצעי בטיחות בעת האחזקה

3.7

מקור הסכנה :חום
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה לכוויות מפני שטח
חמים

הצד החיצוני של דלת המכשיר
■ בתוך חלל הבישול כולו ,כולל החלקים
הנמצאים או שנמצאו בתוכו במשך
הבישול
■ הצד הפנימי של דלת המכשיר

אמצעי-נגד
■

■

לפני תחילת עבודות האחזקה יש
להמתין להתקררות חלל הבישול
ל60 °C-
יש ללבוש ביגוד מגן בהתאם להוראות,
במיוחד כפפות מגן.

בצידו העליון של מכשירים אלקטרוניים:
■ ארובה
■ ארובת האוורור
בצידו העליון של מכשירים מופעלים בגז:
■ ארובה
■ ארובת פליטת גזים
■ ארובת האוורור
מקור הסכנה :זרם חשמלי
סכנה
סכנה למכת חשמל עקב
חלקים מוליכי חשמל

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?
■
■
■

מתחת לכיסוי
מתחת ללוח ההפעלה
בכבל לאספקת החשמל

אמצעי-נגד
■

■

עבודות אחזקה מתחת לכיסוי ,מתחת
ללוח ההפעלה ובכבל לאספקת החשמל
תבוצענה רק על ידי אנשי מקצוע של
שירות לקוחות מוסמך
אין לפרק את הכיסוי ואת לוח ההפעלה

מקור הסכנה :המכניקה של המכשיר
סכנה

איפה או לחילופין באיזה מצב קיימת
הסכנה?

סכנה לפציעות עקב קצוות
חדים

בעת עבודות אחזקה

אמצעי-נגד
■
■

מדריך למשתמש
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בעבודות מסוג זה יש לפעול במשנה
זהירות
יש ללבוש ביגוד מגן אישי

 3למען בטיחותך

התקני בטיחות

3.8
משמעות

הקומביסטימר מצויד בשורת התקני בטיחות אשר מגינים על המשתמשים בו מפני סכנות .בעת הפעלת
הקומביסטימר על כל התקני הבטיחות להימצא במקומם כשהם תקינים.
מיקום ותפקיד )מכשירים שולחניים(
האיור הבא מראה קומביסטימר חשמלי בגודל  6.10באופן ייצוגי עבור כל המכשירים השולחניים:

מקום

התקן בטיחות

1

כיסוי ,ניתן להסיר אך ורק
באמצעות כלים מתאימים

2

פנל ההפעלה ,ניתן
לפירוק אך ורק עם כלים
דלת המכשיר עם מתג
מגנטי בדלת

4

פח יניקה בתוך חלל
הבישול ,ניתן לפירוק רק
בעזרת כלים
מצב איוורור של דלת
המכשיר

תפקיד
■
■

3

5

מדריך למשתמש

אופן הבדיקה

מונע את המגע הלא רצוי עם
חלקים מוליכי חשמל
מונע הכנסת ידיים אל תוך
המאוורר המסתובב

יש לבדוק אם הכיסוי במקומו

יש לבדוק אם פנל ההפעלה
מונע את המגע הלא רצוי עם
במקומו
חלקים מוליכי חשמל
בדיקות תדירות של השמשה
דלת המכשיר:
מגינה על המפעיל והסביבה מפני לאיתור שריטות ,סדקים ,חריצים
וכו'; החלפה במקרה של הופעת
קיטור חם
אחד מהם
בדיקה של המתג המגנטי
מתג מגנטי בדלת )גשש חשמלי
בטמפרטורה נמוכה
לדלת(
פעולה:
■ מפסיק בעת פתיחת דלת
המכשיר את הפעולה של:
■ פתח את הדלת עד הסוף
■ המדחף )עצירה לאחר מספר ■ לחץ על START
שניות(
תוצאה:
החימום
■ רכיב
אסור שהמנוע יתחיל לפעול.
■ פיזור נוזל הניקוי על ידי
הניקוי האוטומטי של חלל
הבישול
■ דרישה לסגירת הדלת
מונע הכנסת ידיים אל תוך
המאוורר המסתובב וגורם לפיזור
טוב של החום
מונע כוויות בפנים ובידיים של
המפעיל עקב פליטת קיטור
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 3למען בטיחותך
מקום

התקן בטיחות

תפקיד

אופן הבדיקה

6
)ללא תמונה(

בקר טמפרטורה
■ דוד חימום
■ חלל בישול

מכבה את המכשיר במקרה של
חום יתר

7
)ללא תמונה(

הפעלה מחדש לאחר
הפסקת חשמל ,כאשר
היה נוזל ניקוי בתוך
המכשיר
התקן ניתוק

מפעיל מחדש את הניקוי
האוטומטי לאחר הפסקת חשמל
לפי מצב מוגדר מראש

במקרה של תקלה הופק קוד
שגיאה
)לצורך איפוס בקר הטמפרטורה
יש ליצור קשר עם שירות לקוחות
מוסמך(
אין

משמש לפריקה של מתח במכשיר
בעת עבודות ניקוי ,תיקון ואחזקה
וכן במקרה של סכנה

אין צורך בבדיקה על ידי המפעיל.

9
)מותקן
במבנה(

התקן לנעילת הגז

משמש לניתוק המכשיר מאספקת
הגז בעת עבודות ניקוי ,תיקון
ותחזוקה וכן במצבי סכנה

אין צורך בבדיקה על ידי המפעיל.

10
)ללא תמונה(

בהצבה על גבי בסיס
מצויד בגלגלים בלבד:
התקן קיבוע

מגביל את מרווח התנועה של
המכלול )מבנה תחתון יחד עם
המכשיר( ביחס לבניין

יש לוודא שהתקן הקיבוע מחובר

8
)מותקן
במבנה(
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 3למען בטיחותך

דרישות לעובדים ,מקומות לעבודה

3.9

דרישות לעובדים
הטבלה מציגה את סוגי ההכשרות הדרושות לביצוע התפקידים המצוינים .אדם רשאי למלא מספר תפקידים בהתאם
לצורך ולארגון העבודה ,כל עוד הוא בעל ההכשרות הנדרשות לביצוע כל תפקיד.
תפקיד
טבח

הכשרות דרושות
■
■

■
■

מפעיל

■
■
■
■

פעולות

בעל הכשרה מקצועית מתאימה
מכיר את החוקים והתקנות של המדינה
הספציפית בנוגע למזון ,וכן את החוקים
והתקנות בנוגע להיגיינה
עליו לנהל רישום על פי HACCP
קיבל הדרכה בהפעלת הקומביסטימר

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

מבצע את הפעולות הקונקרטיות ,כגון
ללא הכשרה מקצועית מיוחדת
■ מילוי של הקומביסטימר
קיבל הדרכה בהפעלת הקומביסטימר
■ הפעלה של פרופיל הבישול
עובד תחת פיקוח
מכיר את הכללים בנוגע לעבודה עם מטענים ■ הוצאת תבשילים
כבדים
■ ניקוי של הקומביסטימר
■ עבודות הסבה ,בהתאם לצורך בתהליכי
בישול מסוימים
■ עבודות אחזקה קטנות

אזורי עבודה בעת ההפעלה
איזור העבודה עבור העובדים בעת הפעלת המכשיר הינו מול דלתו.
אזורי עבודה בעת ניקוי ואחזקה
איזור העבודה עבור העובדים בעת ניקוי ואחזקה הינו סביבת המכשיר כולה.
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 3למען בטיחותך

ציוד בטיחות אישי

3.10
הפעלה ואחזקה
פעולה

ציוד בטיחות אישי

חומר עזר שבשימוש

הכנסה והוצאה של התבשיל אין

בגדי עבודה בהתאם לתקנים וההוראות של כל מדינה
)בגרמניה  (BGR 111בנוגע לעבודות מטבח ,ובמיוחד:
■ לבוש מגן
■ כפפות מגן מפני חום )באיחוד האירופאי על פי
(EN 407
■ נעלי בטיחות

עבודה עם מד-חום ליבה

אין

בגדי עבודה בהתאם לתקנים וההוראות של כל מדינה
)בגרמניה  (BGR 111בנוגע לעבודות מטבח ,ובמיוחד:
■ לבוש מגן
■ כפפות מגן מפני חום )באיחוד האירופאי על פי
(EN 407

פירוק והרכבה של חלקים

כלים וציוד בהתאם
לפעולה

בגדי עבודה בהתאם לתקנים וההוראות של כל מדינה
)בגרמניה  (BGR 111בנוגע לעבודות מטבח ,ובמיוחד:
■ לבוש מגן
■ כפפות מגן מפני חום )באיחוד האירופאי על פי
(EN 407

ניקוי
פעולה

ציוד בטיחות אישי

חומר ניקוי שבשימוש

ניקוי חלל הבישול מכל סוג ■ ConvoClean forte
מרכיבי ציוד הבטיחות הינם בהתאם לחומר הניקוי
ותהליך הניקוי שבשימוש:
■ ConvoClean new
פעולות עם מיכלי חומרי
■ )ConvoCare Kתרכיז( ■ מיגון נשימתי
ניקוי
■  ■ ConvoClean forte Sמשקפי מגן
■  ■ ConvoClean new Sכפפות מגן
■ לבוש/סינור מגן
■ ConvoCare S
מיפרט מדויק יותר של מרכיבים אלה ניתן למצוא בעלוני
הבטיחות של כל אחד מחומרי הניקוי ,שאת מהדורתם
העדכנית ביותר ניתן לקבל דרך היצרן.
עיין בתווית של כל אחד מחומרי הניקוי.
חומר ניקוי רגיל לזכוכית יש להקפיד על הוראות יצרן חומרי הניקוי/נוזל הניקוי
ניקוי דלת זכוכית כפולה
יש להקפיד על הוראות יצרן חומרי הניקוי/נוזל הניקוי
ניקוי של חלקים וציוד על פי נוזל שטיפת כלים ביתי,
ידידותי לעור ,ללא
ההוראות הרלבנטיות
אלקליים ,נייטרלי מבחינת
חומציות וריח
יש להקפיד על הוראות יצרן חומרי הניקוי/נוזל הניקוי
חומר ניקוי רגיל לפלדה
ניקוי גוף המכשיר מבחוץ
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 4פעל כך בבישול:

 4פעל כך בבישול:
מטרת פרק זה
בפרק זה יוסבר לך איך להטעין את הקומביסטימר .יוסבר לך איך לעבוד עם הקומביסטימר בעת הבישול ואיך לפעול
בעת הבישול ורענון המזון.
'ההוראות לעבודה עקרונית בעת הבישול' מנחות אותך צעד-אחר-צעד בתהליכי הבישול ורענון המזון .אין כאן
התייחסות מפורשת לתוכנה או לעבודה עם חלקי המכשיר.
כדי ללמוד על הפעלת התוכנה ותהליכיה אנא עיין בהוראות ההפעלה של הקומביסטימר.
'ההוראות לעבודה עם המכשיר בעת הבישול' מסבירות תהליכים קונקרטיים בעבודה עם הקומביסטימר והציוד
הרלבנטי.

 4.1דברי יסוד בנוגע להטענת הקומביסטימר
 4.1.1מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל X.10
תבנית /GNמגשים בגדלים  ;1/2 ,1/1רשת; בתוך מסילות בצורת ח' )גירסה סטנדרטית(
כללים בעבודה
■ יש להכניס את התבניות או את הרשתות אך ורק בין
צלעות המסילה בצורת ח' ) (1ועד הסוף.
■ יש להכניס את התבניות ואת הרשתות בצידי ימין
ושמאל של המסילה באותו הגובה.
■ אין להכניס תבניות או רשתות לצלע העליונה של
מסילה בצורת ח'.
■ אין להעמיד תבניות על הרשתות.

מדריך למשתמש

41

 4פעל כך בבישול:
מגש עם מידת תבנית אפייה  ,600 x 400בתוך מסילות בצורה ") "Lגירסת מאפיות(
כללים בעבודה
■ יש להכניס את המגש לצלע של המסילה ) (1בצורת
" "Lעד הסוף.
■ יש להכניס את המגש בצידי ימין ושמאל של מסילה
באותו הגובה.
■ אין למלא את המגש בנוזלים או במזון שעובר למצב
נוזלי במשך הבישול.
■ אופן ההטענה כפי שהוא מוצג נכון אך ורק עבור
מגשים )או רשתות( ,לא עבור מיכלים.
■ אין להעמיד תבניות על המגש.
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 4פעל כך בבישול:

 4.1.2מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל X.20
תבנית /GNמגשים בגדלים  ;1/1 ,2/1רשת; בתוך מסילות בצורת ח' )גירסה סטנדרטית(
כללים בעבודה
■ יש להכניס את התבניות או את הרשתות אך ורק בין
צלעות המסילה בצורת ח' ) (1ועד הסוף.
■ יש להכניס את התבניות ואת הרשתות בצידי ימין
ושמאל של המסילה באותו הגובה.
■ אין להכניס תבניות או רשתות לצלע העליונה של
מסילה בצורת ח'.
■ אין להעמיד תבניות על הרשתות.

מגש עם מידת תבנית אפייה  ,600 x 400בתוך מסילות בצורה ") "Lגירסת מאפיות(
כללים בעבודה
■ יש להכניס את המגש לצלע של המסילה ) (1בצורת
" "Lעד הסוף.
■ יש להכניס את המגש בצידי ימין ושמאל של מסילה
באותו הגובה.
■ אין למלא את המגש בנוזלים או במזון שעובר למצב
נוזלי במשך הבישול.
■ אופן ההטענה כפי שהוא מוצג נכון אך ורק עבור
מגשים )או רשתות( ,לא עבור מיכלים.
■ אין להעמיד תבניות על המגש.
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 4פעל כך בבישול:

 4.1.3קיבולת של הקומביסטימר
משקל הטענה מירבי בעת הבישול
C4
נכון עבור תבנית  GNומגשים במידות אפייה סטנדרטיות
משקל הטענה מירבי למכשיר
משקל הטענה מירבי לקומה

]ק"ג[
]ק"ג[

6.10

6.20

30
15

60
15

10.20 10.10
50
15

100
15

משקל הטענה מירבי בעת רענון המזון
6.10

C4
נכון עבור תבנית  GNומגשי אפייה במידות אפייה סטנדרטיות
משקל הטענה מירבי למכשיר
משקל הטענה מירבי לכלי מזון  65) GN 1/1מ"מ(
נכון לצלחות בקוטר  32ס"מ
מספר מירבי של צלחות למכשיר
משקל הטענה מירבי לצלחת

6.20

10.20 10.10

]ק"ג[
]ק"ג[

9
1.5

18
1.5

15
1.5

30
1.5

]יח'[
]גרם[

20
360

33
360

32
360

57
360

כמות כלי מזון מירבית בעת בישול ורענון מזון
6.10

C4
 GN 1/1סולם ,מרווח קומות  68מ"מ
מספר תבניות  / GNמגשים
מספר תבניות  / GNמגשים בניצול מירבי של מרווחי הקומות
 GN 1/1מתקן סולמות ,מרווח קומות  67מ"מ
מספר תבניות  / GNמגשים
 GN 2/1סולם ,מרווח קומות  68מ"מ
מספר תבניות  / GNמגשים
מספר תבניות  / GNמגשים בניצול מירבי של מרווחי הקומות
 GN 2/1מתקן סולמות ,מרווח קומות  67מ"מ
מספר תבניות  / GNמגשים
מידת תבנית  600X400סולם ,מרווח קומות  94מ"מ
מספר מגשים
מידת תבנית אפייה  600x400מתקן סולמות ,מרווח קומות  81מ"מ
מספר מגשים
סולמות לצלחות ,מרווח טבעות  66מ"מ
מספר צלחות ,קוטר מירבי  32ס"מ
סולמות לצלחות ,מרווח טבעות  79מ"מ
מספר צלחות ,קוטר מירבי  32ס"מ
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6.20

10.20 10.10

]יח'[
]יח'[

7
6

14
12

11
10

22
20

]יח'[

6

12

10

20

]יח'[
]יח'[

-

7
6

-

11
10

]יח'[

-

6

-

10

]יח'[

5

10

8

16

]יח'[

5

-

8

-

]יח'[

20

33

32

57

]יח'[

15

27

26
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 4פעל כך בבישול:
כמות כלי מזון מירבית בעת עישון
C4 ES / EB
 GN 1/1סולם ,מרווח קומות  68מ"מ
מספר תבניות  / GNמגשים
מספר תבניות  / GNמגשים בניצול מירבי של מרווחי הקומות
 GN 2/1סולם ,מרווח קומות  68מ"מ
מספר תבניות  / GNמגשים
מספר תבניות  / GNמגשים בניצול מירבי של מרווחי הקומות

6.10

6.20

10.20 10.10

]יח'[
]יח'[

6
5

12
10

10
9

20
18

]יח'[
]יח'[

-

6
5

-

10
9

הקומה התחתונה של הסולמות חייבת להישאר פנויה ואין להטעינה בעת העישון משום תיבת העישון.
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 4פעל כך בבישול:

 4.2ההוראות העקרוניות לעבודה בעת הבישול
4.2.1

עבודה בטיחותית עם המכשיר

למען בטיחותך ובטיחות עובדיך
קרא בעיון את הפרק 'למען בטיחותך' בעמוד  20לפני שעובדיך יתחילו לעבוד עם הקומביסטימר ותן הוראות
בהתאם.
ודא שעובדיך מבינים את כללי העבודה הבטיחותית המצויינים בחלק זה בטרם יתחילו בעבודתם ושהם מקפידים
עליהם לחלוטין.
ודא שעובדיך מבינים את הערות האזהרה המצויינות בחלק זה ובהוראות הבאות בטרם יתחילו בעבודתם ושהם
בהחלט ינקטו באמצעי הנגד המתאימים.
ציוד הבטיחות האישי של עובדיך
ודא שעובדיך ילבשו את ציוד הבטיחות האישי ,אשר מתואר בפרק 'למען בטיחותך' ,חלק 'ציוד בטיחות אישי' בעמוד
 40בהתאם לסוג העבודה.
אופן הפעולה במקרה של ריח גז
כשמורגש ריח גז יש להקפיד על הדברים הבאים:
■ נתק מיד את אספקת הגז.
■ אוורר היטב את החדר.
■ אין להפעיל מכשיר חשמלי .מנע היווצרות ניצוצות.
■ פנה את המבנה.
■ קרא לחברת אספקת הגז ובמקרה הצורך לשירותי אש מטלפון שנמצא מחוץ אזור הסכנה.
כללים בסיסיים להפעלה בטיחותית
במידה והקומביסטימר הוזז בצורה לא תקינה ביודעין או לכאורה )בכוונה או בטעות( לאחר ההתקנה ,מותר להמשיך
ולהפעיל את המכשיר אך ורק אם מתקיימים התנאים הבאים:
■ אין במכשיר ובציוד העזר שבשימוש נזקים נראים לעין.
■ אין בקווי האספקה של חשמל ,מים ,שפכים ונוזלי ניקוי נזקים נראים לעין ,הם מקובעים ,לא דולפים בשום מקום
ונראים לאחר בדיקה בטיחותיים וכשירים.
■ מולאו 'דרישות לשמישות של הקומביסטימר' בעמוד .21
■ מולאו 'דרישות לסביבת הקומביסטימר' בעמוד .21
■
כל הערות הבטיחות נמצאות במקומם.
רק במכשירים מופעלים בגז:
■
בוצעה על ידי טכנאי תחזוקה בדיקה של כל חלקי הקומביסטימר מובילי גז על אטימות מקומות החיבור השונים
של המרכיבים מובילי גז ,ואטימות הגז מתקיימת בכל המקומות בתוך ומחוץ למכשיר.
כללים להפעלה בטיחותית של המכשירים שולחניים
כדי למנוע סכנות יש להקפיד על הכללים הבאים בהפעלת המכשיר:
■ אין לכסות ,לסובב או לחסום את ארובת פליטת גזים ,את הארובה ואת ארובת האיוורור בצידו העליון של
המכשיר ואת פתחי האיוורור בתחתית המכשיר.
■ חלה חובה לנעול את הסולמות.
■ חובה להטעין את כלי המזון בצורה תקינה ,בהתאם לכללים ב עמוד  41במכשיר מהגודל  X.10או ב עמוד 43
במכשיר מהגודל .X.20
■
חובה לנעול את פח היניקה בצורה תקינה.
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 4פעל כך בבישול:
כללים נוספים עבור הפעלה בטיחותית של המכשירים שולחניים על גבי מבנה תחתון נייד
כדי למנוע סכנות יש להקפיד על הכללים הבאים בהפעלת המכשיר עם מבנה תחתון נייד:
■ התקן הקיבוע אשר מגביל את מרווח התנועה של המכלול )מבנה תחתון יחד עם המכשיר( חייב להיות מחובר
בכל עת.
יש לוודא כל יום ביומו טרם ההפעלה שהתקן הקיבוע מחובר.
■ בעת הפעלת המכשירים יש לנעול את הגלגלים הקדמיים.
■ יש לוודא מידי יום ביומו את נעילת הגלגלים.
פני שטח חמים

סכנת כוויות על ידי טמפרטורות גבוהות בתוך חלל הבישול ובצידה הפנימית של דלת המכשיר.
המגע עם החלקים הפנימיים של חלל הבישול ,עם צידה הפנימית של דלת המכשיר ועם כל החלקים שנמצאים או
שנמצאו בעת הבישול בתוך חלל הבישול עלול לגרום לכוויות.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
קיטור חם  /אדים

סכנת כוויות עקב קיטור חם ואדים
פליטה של קיטור חם ואדים עלולה לגרום לכוויות בפנים ,בידיים וברגליים.
בעת פתיחת דלת המכשיר יש תמיד לעשות שימוש במצב האיוורור על פי הוראות לפתיחה בטיחותית של דלת
המכשיר ,בשום מקרה אין להכניס את הראש אל תוך חלל הבישול.
במקרה שמתבצע קירור באמצעות ' ,'Cool downיש להתרחק מהמכשיר עקב פליטת אדים וקיטור חם הצפוייה
מדלת המכשיר הפתוחה.
הפרעה בשרשרת הקירור

סכנה לזיהום מזון מיקרוביולוגי עקב הפרעה בשרשרת הקירור
במקרה של מילוי מוקדם מדי של חלל הבישול והפסקה בתהליך הבישול של מזון מקורר עלולה להיווצר הפרעה
בשרשרת הקירור.
יש לשמור תמיד על תקינות שרשרת הקירור מבחינת תיכנון המילוי של הקומביסטימר ,למשל בכל הנוגע לבחירת
זמן ההתחלה של תוכנית הבישול.
אין להשתמש במכשיר לאחסון זמני של מזון.
אין להפסיק את תהליך הבישול במכוון.
לאחר חזרתו לעבודה של המכשיר בתום הפסקת חשמל יש לקחת בחשבון את פרק הזמן עד לחזרה לעבודה
מלאה בהקשר למצב התבשיל.
אין לבצע בישול בטמפרטורה נמוכה )פחות מ (65°C-אלא על ידי עובדים שהוכשרו לכך.
ריבוי מיקרואורגניזמים בחום של 30 - 65 °C

סכנה לקלקול מזון על ידי מיקרואורגניזמים בסביבה חמה )תחום טמפרטורות (C-30° 65
בעת שמירה על חום של תבשילים או בישול מזון בחום נמוך הטמפרטורה של חלל הבישול עלולה לרדת עקב הטענת
חלל הבישול במזון קר עד כי היווצרות כמות קריטית של מיקרואורגניזמים .
בעת שמירה על חום של תבשילים או בישול בחום נמוך אין להטעין את המכשיר במזון קר.
הפחת את כמות המיקרואורגניזמים על המזון ,למשל באמצעות צריבה בחום נמוך לפני תחילת הבישול.
אין לבצע בישול בטמפרטורה נמוכה ) (< 65 °Cאלא על ידי עובדים שהוכשרו לכך.
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 4פעל כך בבישול:
גז דולף

סכנת פיצוץ עקב דליפת גז
גז דולף עלול לגרום לפיצוץ.
כעקרון ,אין להזיז מכשיר פועל.
במכשירים עם בסיס מצויד בגלגלים עם צינור חיבור גמיש ודא שהתקן הקיבוע ,אשר מגביל את מרווח התנועה
של המבנה התחתון יחד עם המכשיר ,מחובר לצורך אבטחה מכנית של המכשיר.
חוסר חמצן

סכנת חנק עקב מחסור באוויר לנשימה.
איוורור לקוי עלול לגרום לחנק במקום הצבת המכשיר ובעת הפעלתו.
אין לחסום את החלק התחתון של המכשיר.
יש להפעיל את המכשיר אך ורק בסביבה ללא רוחות
יש לוודא שמתקני האיוורור תקינים ופועלים ונשמרים כללי האיוורור שנקבעו על ידי מתקין מערכת הגז.
יש לטפל במכשיר אחת לשנה
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 4פעל כך בבישול:

 4.2.2הפעלה וכיבוי של הקומביסטימר
למען בטיחותך בעבודתך עם הקומביסטימר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה שבפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר' בעמוד
 46והקפד על ההוראות הכלולות בו.
הדלקת הקומביסטימר
.1

הפעל את הקומביסטימר.

.2

ודא כי התאורה של חלל הבישול פועלת בזמן שהמכשיר מבצע
אבחון עצמי.

.3

המתן עד שהתוכנה מוכנה לעבודה.

כיבוי של הקומביסטימר בסוף העבודה
.1

בצע את הניקיונות הדרושים בהתאם לתוכנית הניקוי והאחזקה.

.2

כבה את הקומביסטימר.

.3

השאר את דלת המכשיר פתוחה מעט על מנת לאפשר לחלל
הבישול להתייבש.

לקראת הפסקות עבודה ארוכות יותר יש לכבות את הקומביסטימר.
יש לנתק את אספקת החשמל והמים של המכשיר.
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 4פעל כך בבישול:

 4.2.3כך תבשל:
למען בטיחותך בעבודתך עם הקומביסטימר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה שבפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר' בעמוד
 46והקפד על ההוראות הכלולות בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הכנסה והוצאה של תבשיל
■ הטענת מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות במזון )מלבד (ConvoSmoke
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
■ אחסון והוצאה של מד-חום הליבה
■ השתמש בהתקן זכרון נייד

58
60
64
71
76
79

כללים
הטענת הקומביסטימר בצלחות מותרת אך ורק למטרת רענון מזון.
תנאים
■ הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי בישול שמורים בהתאם למזון שעליך לבשל או
כדי להזין פרופילי בישול חדשים ולהפעילם ,ראה הוראות הפעלה.
■ הקומביסטימר והציוד שבשימוש נוקו כיאות.
■ אין גופים זרים בתוך חלל הבישול.
■ ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן .המסננת נמצאת במקומה על פתח ניקוז חלל
הבישול.
■ חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
■ פח היניקה נעול בצורה תקינה.
■ שקע ה USB-מכוסה על ידי המכסה.
■ במקרה שהמכשיר מותקן בעמדה פתוחה :לא נמצאים בעמדה תבשילים חמים לקירור.
■
בעת שימוש אופציית ההצלייה :מיכל מאגר השומנים הינו ריק ומחובר לקומביסטימר.
בעת שימוש בסולמות:
■ הסולמות הורכבו וננעלו.
■
הכנת את המזון שנועד להטענת הקומביסטימר.
בעת שימוש במתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם :(ConvoSmoke
■ הסולמות פורקו.
■ מסגרת ההטענה של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות מורכבת בתוך חלל הבישול.
■ מד-חום הליבה נמצא בתושבת שלו.
■
הכנת את המזון שנועד להטענת הקומביסטימר בתוך מתקן סולמות  /סולמות לצלחות על גבי עגלת הסולמות.
כך תבשל:
1.

בחר פרופיל בישול מתוך ספר הבישול או הזן פרופיל בישול חדש.

2.

שים לב לדרישות התוכנה.

3.

פתח את דלת המכשיר.
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 4פעל כך בבישול:
4.

הטען את הקומביסטימר במזון מוכן.

5.

סגור שוב את דלת המכשיר.

6.

הפעל את תהליך הבישול.

7.

המתן לסיום תהליך הבישול.

8.

עם סיום תוכנית הבישול תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.

9.

פתח את דלת המכשיר.

10.

הוצא את התבשיל.

11.

סגור שוב את דלת המכשיר.
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 4.2.4כך תעשן:
למען בטיחותך בעבודתך עם הקומביסטימר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה שבפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר' בעמוד
 46והקפד על ההוראות הכלולות בו.
פתיחת דלת המכשיר

סכנה לכוויות עקב הידלקות חומר בעירה ועשן ,סכנה לקשיי נשימה עקב שאיפת עשן.
אוויר שחודר פנימה עלול לגרום להידלקות חומר בעירה או גזים תוך פיצוץ ,שאיפת עשן עלולה לגרום לקשיי נשימה.
בשום פנים אין לפתוח את דלת המכשיר בעת העישון.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הכנסה והוצאה של תבשיל
■ השתמש בהתקן זכרון נייד

58
60
79

תנאים
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי בישול שמורים בהתאם למזון שעליך לבשל או
כדי להזין פרופילי בישול חדשים עבור עישון ולהפעילם) .ראה הוראות הפעלה(
הקומביסטימר והציוד שבשימוש נוקו כיאות.
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן.
חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
תיבת העישון מולאה והוכנה כיאות.
פח היניקה נעול בצורה תקינה.
הסולמות הורכבו וננעלו.
שקע ה USB-מכוסה על ידי המכסה.
במקרה שהמכשיר מותקן בעמדה פתוחה :לא נמצאים בעמדה תבשילים חמים לקירור.
הכנת את המזון שנועד להטענת הקומביסטימר.
בעת שימוש אופציית ההצלייה :מיכל מאגר השומנים הינו ריק ומחובר לקומביסטימר.

כך תעשן אם פרופיל הבישול של כולל אך ורק עישון
1.

בחר פרופיל בישול מתוך ספר הבישול או הזן פרופיל בישול חדש.

2.

שים לב לדרישות התוכנה.

3.

פתח את דלת המכשיר.

4.

הרכב את תיבת העישון המוכנה.
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5.

הטען את הקומביסטימר במזון מוכן.
הקומה התחתונה חייבת להישאר פנויה ואין להטעינה בגלל תיבת
העישון.

6.

סגור שוב את דלת המכשיר.

7.

הפעל את תהליך העישון.

8.

המתן לסיום תהליך העישון.

9.

עם סיום תוכנית העישון תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.

10.

פתח את דלת המכשיר.

11.

הוצא את המזון המעושן.

12.

הוצא את תיבת העישון.

13.

סגור שוב את דלת המכשיר.

כך תעשן אם פרופיל הבישול שלך כולל גם בישול וגם עישון
1.

בחר פרופיל בישול מתוך ספר הבישול או הזן פרופיל בישול חדש.

2.

שים לב לדרישות התוכנה.

3.

פתח את דלת המכשיר.

4.

הטען את הקומביסטימר במזון מוכן.
הקומה התחתונה חייבת להישאר פנויה ואין להטעינה בגלל תיבת
העישון שתוכנס מאוחר יותר.
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5.

סגור שוב את דלת המכשיר.

6.

הפעל את תהליך הבישול.

7.

המתן לסיום תהליך הבישול.

8.

עם תום שלבי הבישול הקודמים לעישון תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.
■ חלל הבישול יקורר באמצעות מערכת '.'Cool down
■ תתבקש ללהרכיב את תיבת העישון.

9.

פתח את דלת המכשיר.

10.

הרכב את תיבת העישון המוכנה.

11.

סגור שוב את דלת המכשיר.

12.

הפעל את תהליך העישון.

13.

המתן לסיום תהליך העישון.

14.

עם סיום תוכנית העישון תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.

15.

פתח את דלת המכשיר.

16.

הוצא את המזון המעושן.
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17.

הוצא את תיבת העישון.

18.

סגור שוב את דלת המכשיר.
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 4.3ההוראות לעבודה עם המכשיר בעת הבישול
4.3.1

עבודה בטיחותית עם המכשיר

למען בטיחותך ובטיחות עובדיך
קרא בעיון את הפרק 'למען בטיחותך' בעמוד  20לפני שעובדיך יתחילו לעבוד עם הקומביסטימר ותן הוראות
בהתאם.
ודא שעובדיך מבינים את כללי העבודה הבטיחותית המצויינים בחלק זה בטרם יתחילו בעבודתם ושהם מקפידים
עליהם לחלוטין.
ודא שעובדיך מבינים את הערות האזהרה המצויינות בחלק זה ובהוראות הבאות בטרם יתחילו בעבודתם ושהם
בהחלט ינקטו באמצעי הנגד המתאימים.
ציוד הבטיחות האישי של עובדיך
ודא שעובדיך ילבשו את ציוד הבטיחות האישי ,אשר מתואר בפרק 'למען בטיחותך' ,חלק 'ציוד בטיחות אישי' בעמוד
 40בהתאם לסוג העבודה.
אופן הפעולה במקרה של ריח גז
כשמורגש ריח גז יש להקפיד על הדברים הבאים:
■ נתק מיד את אספקת הגז.
■ אוורר היטב את החדר.
■ אין להפעיל מכשיר חשמלי .מנע היווצרות ניצוצות.
■ פנה את המבנה.
■ קרא לחברת אספקת הגז ובמקרה הצורך לשירותי אש מטלפון שנמצא מחוץ אזור הסכנה.
עבודה עם מטענים כבדים
הדרך את עובדיך בנוגע להרמת מיכלים כבדים והזזת עגלות הסולמות ,שעלולות לגרום לעייפות ,אי-נוחות והפרעות
במערכת התנועתית של הגוף.
פני שטח חמים

סכנת כוויות על ידי טמפרטורות גבוהות בתוך חלל הבישול ובצידה הפנימית של דלת המכשיר.
המגע עם החלקים הפנימיים של חלל הבישול ,עם צידה הפנימית של דלת המכשיר ועם כל החלקים שנמצאים או
שנמצאו בעת הבישול בתוך חלל הבישול עלול לגרום לכוויות.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
קיטור חם  /אדים

סכנת כוויות עקב קיטור חם ואדים
פליטה של קיטור חם ואדים עלולה לגרום לכוויות בפנים ,בידיים וברגליים.
בעת פתיחת דלת המכשיר יש תמיד לעשות שימוש במצב האיוורור על פי הוראות לפתיחה בטיחותית של דלת
המכשיר ,בשום מקרה אין להכניס את הראש אל תוך חלל הבישול.
במקרה שמתבצע קירור באמצעות ' ,'Cool downיש להתרחק מהמכשיר עקב פליטת אדים וקיטור חם הצפוייה
מדלת המכשיר הפתוחה.
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רצפת מטבח רטובה

סכנת החלקה עקב גלישת נוזלי עיבוי
בעת פתיחת דלת המכשיר ,התעבות נוזלים על הרצפה עלולה לגרום להחלקה של המפעיל בחזית המכשיר.
יש להקפיד על רצפה יבשה בסביבת המכשיר.
גז דולף

סכנת פיצוץ עקב דליפת גז
גז דולף עלול לגרום לפיצוץ.
כעקרון ,אין להזיז מכשיר פועל.
במכשירים עם בסיס מצויד בגלגלים עם צינור חיבור גמיש ודא שהתקן הקיבוע ,אשר מגביל את מרווח התנועה
של המבנה התחתון יחד עם המכשיר ,מחובר לצורך אבטחה מכנית של המכשיר.
חוסר חמצן

סכנת חנק עקב מחסור באוויר לנשימה.
איוורור לקוי עלול לגרום לחנק במקום הצבת המכשיר ובעת הפעלתו.
אין לחסום את החלק התחתון של המכשיר.
יש להפעיל את המכשיר אך ורק בסביבה ללא רוחות
יש לוודא שמתקני האיוורור תקינים ופועלים ונשמרים כללי האיוורור שנקבעו על ידי מתקין מערכת הגז.
יש לטפל במכשיר אחת לשנה
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 4.3.2פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
תנאים
כשהמכשיר ממוקם על גבי שולחן עבודה הוא מאובטח כנגד החלקה.

פתח את דלת המכשיר באופן בטיחותי
1.

סובב את הידית ימינה.
תוצאה:
דלת המכשיר נפתחת למצב איוורור וידית הדלת חוזרת למצב
נעילה.

2.

המתן לרגע כדי לוודא שהקיטור התנדף לחלוטין.

3.

סובב את הידית שמאלה ופתח באיטיות את הדלת.

4.

במכשירים עם דלת ימנית:
פתח את דלת המכשיר עד הסוף.
)רק בגרסה הימית :לצורך כך דרוש כוח מסוים בהתאם לחוזק
מעצור הדלת ,המונע נדנוד או סגירה לא רצויה של דלת המכשיר
בתנאי ים סוער(.
במכשירים עם דלת נסתרת:
דחוף לאחור את דלת המכשיר בצידי הקומביסטימר.
)רק בגרסה הימית :דחוף לאחור את דלת המכשיר בצידי
הקומביסטימר עד לנקודה בה הבריח הכדורי עובר באופן מורגש
את פין הנעילה שעל גוף המכשיר .כך מאובטחת דלת המכשיר
כנגד תנועה מהירה קדימה בעת ים סוער(.
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סגירה בטיחותית של דלת המכשיר
במכשירים עם דלת ימנית:
■ סגור את דלת המכשיר בתנופה קלה.
רק בגרסה הימית :סגור את דלת המכשיר בדחיפה כנגד התנגדות מעצור הדלת .המעצור לדלת מונע נדנוד או
סגירה לא רצויה של דלת המכשיר בתנאי ים סוער.
■
ודא כי במשך ביצוע פרופילי בישול או ניקוי הדלת סגורה בצורה תקינה על ידי בדיקה אם פרופיל הבישול או
הניקוי ממשיך להתבצע.
במכשירים עם דלת נסתרת:
■ משוך קדימה את דלת המכשיר בצידי הקומביסטימר וסגור אותה בתנופה קלה.
■
ודא כי במשך ביצוע פרופילי בישול או ניקוי הדלת סגורה בצורה תקינה על ידי בדיקה אם פרופיל הבישול או
הניקוי ממשיך להתבצע.
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 4.3.3הכנסה והוצאה של תבשיל
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
נוזלים חמים

סכנת כוויות עקב נוזלים חמים
הישפכות תבשיל נוזלי עלולה לגרום לכוויות בפנים ובידיים.
בעת המילוי יש לשים לב שהסולמות נעולים בצורה תקינה.
בעת ההטענה יש להקפדי על המשקל המירבי המותר.
יש להשתמש אך ורק בכלים במימדים המתאימים לפי התקן הגסטרונומי .GN
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה ,בהתאם לכללים ב עמוד  41במכשיר מהגודל  X.10או ב עמוד 43
במכשיר מהגודל .X.20
שים תבניות עם נוזלים או עם תבשיל שעובר למצב נוזלי במשך הבישול רק בקומות שנמצאות בשדה הראייה של
כל העובדים .הוצא תמיד בצורה אופקית תבניות עם נוזלים או עם תבשיל שעובר למצב נוזלי במשך הבישול.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
מזון חם וכלי מזון חמים

סכנה לכוויות על ידי מזון חם וכלי מזון חמים
כלי מזון שנמצאים על מסילות בצורה " "Lעלולים ליפול מהקומות .הדבר עלול לגרום לכוויות בכל הגוף ובמיוחד
בפנים ובידיים.
בעת המילוי יש לשים לב שהסולמות נעולים בצורה תקינה.
בעת ההטענה יש להקפדי על המשקל המירבי המותר.
יש להשתמש אך ורק בכלי מזון )מגשים ,רשתות( במידות האפייה המתאימים.
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה ,בהתאם לכללים ב עמוד  42במכשיר מהגודל  X.10או ב עמוד 43
במכשיר מהגודל .X.20
יש להוציא את כלי המזון תמיד בצורה אופקית ואין למשוך אותם בתוך הקומות יותר מדי החוצה.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
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הטענת הקומביסטימר במזון )סולמות גרסה סטנדרטית(
1.

פתח את דלת המכשיר.

2.

הכנס את התבשיל בקומה הרצויה.
■ התחל להכניס מלמטה.
■ הכנס תבניות ורשתות תמיד עד הסוף.
ודא כי הכנסת את המיכלים ,המגשים והרשתות כיאות בהתאם
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.10בעמוד  41או
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.20בעמוד .43

הטענת הקומביסטימר במזון )סולמות גרסה ימית(
1.

פתח את דלת המכשיר.

2.

פתח את נעילת הקומה בסולם השמאלי.
בעת שימוש במסילות בצורה ח':
הרם את הנעילה וסובב אותה ב 180°-שמאלה.
בעת שימוש במסילות בצורה ":"L
הרם את הנעילה ודחוף אותה שמאלה עד הסוף.
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3.

הכנס את התבשיל בקומה הרצויה.
■ התחל להכניס מלמטה.
■ הכנס תבניות ורשתות תמיד עד הסוף.
ודא כי הכנסת את המיכלים ,המגשים והרשתות כיאות בהתאם
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.10בעמוד  41או
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.20בעמוד .43

4.

סגור שוב את נעילת הקומה בסולם השמאלי.
בעת שימוש במסילות בצורה ח':
הרם את הנעילה ,סובב אותה ב 180°-ימינה והנח לה שוב לרדת.
בעת שימוש במסילות בצורה ":"L
הרם את הנעילה ,דחוף אותה ימינה עד הסוף והנח לה שוב לרדת.

הוצאת תבשיל )סולמות גרסה סטנדרטית(
1.

פתח את דלת המכשיר.

2.

הוצא את התבשיל בצורה אנכית.

הוצאת תבשיל )סולמות גרסה ימית(
1.

פתח את דלת המכשיר.

2.

פתח את נעילת הקומה בסולם השמאלי.
בעת שימוש במסילות בצורה ח':
הרם את הנעילה וסובב אותה ב 180°-שמאלה.
בעת שימוש במסילות בצורה ":"L
הרם את הנעילה ודחוף אותה שמאלה עד הסוף.
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3.

הוצא את התבשיל בצורה אנכית.

4.

סגור שוב את נעילת הקומה בסולם השמאלי.
בעת שימוש במסילות בצורה ח':
הרם את הנעילה ,סובב אותה ב 180°-ימינה והנח לה שוב לרדת.
בעת שימוש במסילות בצורה ":"L
הרם את הנעילה ,דחוף אותה ימינה עד הסוף והנח לה שוב לרדת.
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 4.3.4הטענת מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות במזון )מלבד (ConvoSmoke
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
נוזלים חמים

סכנת כוויות עקב נוזלים חמים
הישפכות תבשיל נוזלי עלולה לגרום לכוויות בפנים ובידיים.
ודא כי אבטחת השינוע של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות נעולה בזמן הכנסת או הוצאת מזון.
בעת ההטענה יש להקפדי על המשקל המירבי המותר.
יש להשתמש אך ורק בכלים במימדים המתאימים לפי התקן הגסטרונומי  GNאו צלחות עם קוטר מתאים.
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה ,בהתאם לכללים ב עמוד  41במכשיר מהגודל  X.10או ב עמוד 43
במכשיר מהגודל .X.20
שים תבניות או צלחות עם נוזלים או עם תבשיל שעובר למצב נוזלי במשך הבישול רק בקומות שנמצאות בשדה
הראייה של כל העובדים .הוצא תמיד בצורה אופקית תבניות או צלחות עם נוזלים או עם תבשיל שעובר למצב
נוזלי במשך הבישול.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
מזון חם וכלי מזון חמים

סכנה לכוויות על ידי מזון חם וכלי מזון חמים
כלי מזון שנמצאים על מסילות בצורה " "Lעלולים ליפול מהקומות .הדבר עלול לגרום לכוויות בכל הגוף ובמיוחד
בפנים ובידיים.
ודא כי אבטחת השינוע של מתקן הסולמות נעולה בזמן הכנסת או הוצאת מזון.
בעת ההטענה יש להקפדי על המשקל המירבי המותר.
יש להשתמש אך ורק בכלי מזון )מגשים ,רשתות( במידות האפייה המתאימים.
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה ,בהתאם לכללים ב עמוד  42במכשיר מהגודל  X.10או ב עמוד 43
במכשיר מהגודל .X.20
יש להוציא את כלי המזון תמיד בצורה אופקית ואין למשוך אותם בתוך הקומות יותר מדי החוצה.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
תנאים להטענת מזון
■
■
■

מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות נקי בהתאם להוראות.
עגלת הסולמות הוכנה.
כל הנעילות של עגלת הסולמות סגורות.
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 4פעל כך בבישול:
הטענת מתקן הסולמות במזון
1.

דחוף את מתקן הסולמות מאחורה על עגלת הסולמות .בתוך כך
ודא כי צירי הגלגלים מובלים מתחת למסילה של עגלת הסולמות.

2.

נעל את אבטחת השינוע.

3.

הרם את המעצור שבצדו האחורי של מתקן הסולמות וסובב אותו
ימינה.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
4.

הטען את הסולם.
■ התחל להכניס מלמטה.
■ לצורך כך הכנס תבניות ,מגשים ורשתות תמיד עד הסוף ועד
המעצור השני של עגלת הסולמות.
ודא כי הכנסת את המיכלים ,המגשים והרשתות כיאות בהתאם
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.10בעמוד  41או
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.20בעמוד .43
אזהרה! סכנת כוויות עקב נוזלים חמים
■ הקפד שלא להטעין את מתקן הסולמות כשרוב המשקל למעלה
עקב הסכנה לנפילת עגלת הסולמות בעת הזזתה.

5.

נעל שוב את המעצור הפתוח של עגלת הסולמות.

הטענת מתקן הסולמות בגירסה למאפיות במזון בגדלי מכשיר  6.10ו10.10-
1.
2.

מקם את מתקן הסולמות בגירסה למאפיות באותה צורה כמו
מתקן הסולמות הסטנדרטי על גבי עגלת הסולמות ונעל את
אבטחת השינוע ,ראה 'הטענת מתקן הסולמות במזון' בעמוד .65
הטען את הסולם.
■ התחל להכניס מלמטה.
■ הכנס את המגשים תמיד עד הסוף.
■ ודא כי הכנסת את המגשים כיאות בהתאם ל'-מיקום של כלי
המזון במכשירים בגודל  X.10ב' עמוד  42או ל'-מיקום של כלי
המזון במכשירים בגודל  X.20ב' עמוד .43
אזהרה! סכנה לכוויות על ידי מזון חם וכלי מזון חמים
■ הקפד שלא להטעין את מתקן הסולמות כשרוב המשקל למעלה
עקב הסכנה לנפילת עגלת הסולמות בעת הזזתה.

הטענת סולמות לצלחות במזון
1.
2.

מקם את הסולמות לצלחות באותה צורה כמו מתקן הסולמות על
גבי עגלת הסולמות ונעל את אבטחת השינוע ,ראה 'הטענת מתקן
הסולמות במזון' בעמוד .65
הטען את הסולמות לצלחות.
■ התחל להכניס מלמטה.
■ השתמש אך ורק בצלחות בעלי גודל וצורה מתאימים ושים אותן
בזהירות בתוך בטבעות.
אזהרה! סכנת כוויות עקב נוזלים חמים
■ הקפד שלא להטעין את הסולמות לצלחות כשרוב המשקל
למעלה עקב הסכנה לנפילת עגלת הסולמות בעת הזזתה.
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 4פעל כך בבישול:

 4.3.5הוצאת תבשילים ממתקן הסולמות  /סולמות לצלחות )לא עם (ConvoSmoke
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
נוזלים חמים

סכנת כוויות עקב נוזלים חמים
הישפכות תבשיל נוזלי עלולה לגרום לכוויות בפנים ובידיים.
ודא כי אבטחת השינוע של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות נעולה בזמן הכנסת או הוצאת מזון.
בעת ההטענה יש להקפדי על המשקל המירבי המותר.
יש להשתמש אך ורק בכלים במימדים המתאימים לפי התקן הגסטרונומי  GNאו צלחות עם קוטר מתאים.
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה ,בהתאם לכללים ב עמוד  41במכשיר מהגודל  X.10או ב עמוד 43
במכשיר מהגודל .X.20
שים תבניות או צלחות עם נוזלים או עם תבשיל שעובר למצב נוזלי במשך הבישול רק בקומות שנמצאות בשדה
הראייה של כל העובדים .הוצא תמיד בצורה אופקית תבניות או צלחות עם נוזלים או עם תבשיל שעובר למצב
נוזלי במשך הבישול.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
מזון חם וכלי מזון חמים

סכנה לכוויות על ידי מזון חם וכלי מזון חמים
כלי מזון שנמצאים על מסילות בצורה " "Lעלולים ליפול מהקומות .הדבר עלול לגרום לכוויות בכל הגוף ובמיוחד
בפנים ובידיים.
ודא כי אבטחת השינוע של מתקן הסולמות נעולה בזמן הכנסת או הוצאת מזון.
בעת ההטענה יש להקפדי על המשקל המירבי המותר.
יש להשתמש אך ורק בכלי מזון )מגשים ,רשתות( במידות האפייה המתאימים.
יש להטעין את כלי המזון בצורה תקינה ,בהתאם לכללים ב עמוד  42במכשיר מהגודל  X.10או ב עמוד 43
במכשיר מהגודל .X.20
יש להוציא את כלי המזון תמיד בצורה אופקית ואין למשוך אותם בתוך הקומות יותר מדי החוצה.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
תנאים להוצאת תבשילים
■
■

מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות מוקם בצורה בטוחה במקום מתאים.
במידה ומתקן הסולמות  /סולמות לצלחות עדיין נמצא על גבי עגלת הסולמות ,חלים הדברים הבאים:
■ אבטחת השינוע של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות ננעלת בתוך עגלת הסולמות.
■ כל הנעילות של עגלת הסולמות סגורות.
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 4פעל כך בבישול:
הוצאת תבשילים ממתקן הסולמות )גירסה סטנדרטית(
1.

הרם את המעצור שבצדו האחורי של מתקן הסולמות וסובב אותו
ימינה.

2.

הוצא את התבשיל בצורה אנכית.

הוצאת תבשילים ממתקן הסולמות בגירסה למאפיות מתוך מכשירים בגודל  6.10ו10.10-
1.

הוצא את התבשיל בצורה אנכית.

הוצאת תבשילים מסולמות לצלחות
1.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:

 4.3.6הרכבת מסגרת ההטענה של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות )לא עם
(ConvoSmoke
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
פני שטח חמים

סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות של חלקים פנימיים וחיצוניים של המכשיר.
המגע עם החלקים הפנימיים של חלל הבישול ,עם צידה הפנימית של דלת המכשיר ועם כל החלקים שנמצאים או
שנמצאו בעת הבישול בתוך חלל הבישול עלול לגרום לכוויות.
לפני תחילת עבודות ההסבה יש להמתין להתקררות חלל הבישול ל.60 °C-
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ פירוק והרכבה של הסולמות.

58
80

כלי עזר דרושים
■

מסגרת הטענה

תנאים
■
■

הסולמות פורקו.
דלת המכשיר פתוחה.
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 4פעל כך בבישול:
הרכבת מסגרת ההטענה של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות
1.

קבע את מסגרת ההטענה בתוך חלל הבישול על ידי הכנסת
הפינים בתחתית המכשיר אל תוך החורים בפינות של מסגרת
ההטענה.

2.

דחוף את מד-חום הליבה אל תוך התפס דמוי הקפיץ בצדה הימני
של מסגרת ההטענה.
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 4פעל כך בבישול:

 4.3.7הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ הטענת מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות במזון )מלבד (ConvoSmoke
■ הרכבת מסגרת ההטענה של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות )לא עם (ConvoSmoke

64
69

כלי עזר דרושים
■
■

עגלת סולמות
סולם או מתקן צלחות

תנאים
■
■

■
■

מסגרת ההטענה של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות מורכבת בתוך חלל הבישול.
גובה הצבת הקומביסטימר הותאם בעת הצבתו לגובה עגלת הסולמות .מסגרת ההטענה שבתוך חלל הבישול
וקצהו התחתון של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות שעל גבי עגלת הסולמות חייבים להיות באותו גובה כאשר
עגלת הסולמות מקובעת על הקומביסטימר.
דלת המכשיר פתוחה.
מזון הוכן כיאות במתקן הסולמות  /סולמות לצלחות על עגלת הסולמות:
■ אבטחת השינוע של מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות ננעלה.
■
מעצור מתקן הסולמות ננעל.

הטענה באמצעות עגלת הסולמות
1.

שחרר את נעילות הגלגלים של עגלת הסולמות ודחוף אותה מלפני
הקומביסטימר.

2.

קבע את עגלת הסולמות בקומביסטימר.
■ דחוף את הכפתור שמתחת לידית עגלת הסולמות אחורה כדי
להרים את פח הנעילה שמאחורי עגלת הסולמות.
■ שחרר שוב את הכפתור כדי להניח לפח לרדת ולהינעל על גבי
פתח חלל הבישול.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
3.

נעל שוב את כל הגלגלים של עגלת הסולמות.

4.

שחרר את אבטחת השינוע של מתקן סולמות  /סולמות לצלחות.

5.

דחוף את מתקן הסולמות מעגלת הסולמות  /סולמות לצלחות אל
תוך חלל הבישול.

6.

שחרר את נעילות הגלגלים של עגלת הסולמות.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
7.

פתח את הנעילה של עגלת הסולמות על גבי פתח חלל הבישול
והזז את עגלת הסולמות הצידה.

8.

סגור את דלת המכשיר.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
הוצאה של תבשילים מעגלת סולמות
1.

פתח את דלת המכשיר ודחוף את עגלת הסולמות מלפני
הקומביסטימר.

2.

קבע את עגלת הסולמות בקומביסטימר.
■ דחוף את הכפתור שמתחת לידית עגלת הסולמות אחורה כדי
להרים את פח הנעילה שמאחורי עגלת הסולמות.
■ שחרר שוב את הכפתור כדי להניח לפח לרדת ולהינעל על גבי
פתח חלל הבישול.

3.

נעל את כל הגלגלים של עגלת הסולמות.

4.

משוך את מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות מתוך חלל הבישול על
עגלת הסולמות.
אזהרה! סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות בתוך חלל הבישול,
בצידה הפנימית של דלת המכשיר ובמתקן הסולמות  /סולמות
לצלחות
■ יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
■ משוך את מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות באמצעות הידיות
אל מחוץ לחלל הבישול.
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 4פעל כך בבישול:
5.

נעל את אבטחת השינוע.

6.

שחרר את נעילות הגלגלים של עגלת הסולמות.

7.

פתח את הנעילה של עגלת הסולמות על גבי פתח חלל הבישול
והזז את עגלת הסולמות הצידה.
אזהרה! סכנת כוויות עקב נוזלים חמים
■ יש לכסות תבניות או צלחות עם נוזלים חמים בעת השינוע.
■ יש לשים לב לא להפיל את עגלת הסולמות יחד עם מתקן
הסולמות  /סולמות לצלחות .סכנה זו קיימת בעת שינוע העגלה
בירידה או התנגשות בחפץ.

8.

נעל את כל הגלגלים של עגלת הסולמות.

9.

סגור את דלת המכשיר.
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 4פעל כך בבישול:

 4.3.8אחסון והוצאה של מד-חום הליבה
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר

58

מטרה
יש לאחסן את מד-חום הליבה כשאינו נחוץ .ולא ,קיימת סכנה לנזק למד החום.
אחסון של מד-חום ליבה
1.

דחוף את מד-חום הליבה אל תוך התפס דמוי הקפיץ שבסולם
הימני.
הערה ) (NOTICEהקפד על פריסת הכבל.
אין לצבוט את הכבל בין דלת המכשיר והאטם התברואתי כאשר
דלת המכשיר סגורה.

הוצאה של מד-חום הליבה
משוך את מד-חום הליבה מהתפס שבסולם הימני.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:

 4.3.9השתמש במד-חום ליבה או במד-חום לבישול בואקום
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ אחסון והוצאה של מד-חום הליבה

58
76

עקרון
בנוסף למד-חום הליבה הפנימי ,המחובר באופן קבוע בתוך חלל הבישול ,ניתן לחבר באופן זמני בחוץ על גבי גוף
המכשיר מד-חום ליבה חיצוני או מד-חום לבישול בואקום .עם ביצוע החיבור החיצוני מושבת מד-חום הליבה הפנימי.
כלומר ,התוכנה תבחר עבור תהליך בישול את מד-חום הליבה החיצוני או את מד-החום לבישול בואקום .אין אפשרות
להשתמש במד-חום הליבה הפנימי והחיצוני ו/או במד-החום לבישול בואקום בו-זמנית באותו תהליך בישול ,או
להשתמש במד-חום הליבה הפנימי כאשר מחובר מד-חום ליבה חיצוני או מד-חום לבישול בואקום.
תנאים
■
■

מד-חום הליבה החיצוני או מד-החום לבישול בואקום הינו נקי ,תקין ומוכן בקרבת המכשיר.
המזון מוכן בתוך חלל הבישול כיאות.

חיבור ושימוש במד-חום ליבה או במד-חום לבישול בואקום
1.

פתח את מכסה המגן של החיבור עבור מד-חום הליבה החיצוני או
מד-החום לבישול בואקום מצד ימין למעלה מעל לוח ההפעלה על
גבי גוף המכשיר.
חבר את מד-חום הליבה או מד-החום לבישול בואקום באמצעות
החיבור אל המכשיר.

3.

פתח את דלת המכשיר.

4.

הכנס את מד-חום הליבה או מד-החום לבישול בואקום אל תוך
המזון.

5.

סגור את דלת המכשיר.
לשם כך הקפד על פריסת הכבל :אין לפרוס את הכבל אל תוך חלל
הבישול באזור מנגנון הסגירה של ידית הדלת .ניתן לפרוס אותו
אל תוך חלל הבישול בכל מקום אחר בין דלת המכשיר לבין האטם
התברואתי.

2.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
ניתוק ואחסון של מד-חום הליבה או של מד-החום לבישול בואקום
1.

פתח את דלת המכשיר.

2.

הוצא את מד-חום הליבה או את מד-החום לבישול בואקום
מהמזון ,טרם הוצאת המזון מחלל הבישול.
אזהרה! סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות בכל חלקי חלל
הבישול שנמצאים או שנמצאו בו במשך הבישול
■ יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
■ הנח למד-חום הליבה החיצוני או למד-חום לבישול בואקום
להתקרר לאחר השימוש מחוץ לחלל הבישול ,טרם ניתוקו
וניקויו.

3.

נתק את מד-חום הליבה או מד-החום לבישול בואקום מגוף
המכשיר.
סגור את מכסה המגן של החיבור.

5.

נקה ושטוף את מד-חום הליבה או מד-החום לבישול בואקום בנוזל
לשטיפת כלים רגיל ,במים ובמטלית רכה.
אחסן את מד-חום הליבה או מד-החום לבישול בואקום היבש
במקום מתאים על מנת לשמור עליו מפני נזק או לכלוך.

4.

6.

מדריך למשתמש

78

 4פעל כך בבישול:

 4.3.10השתמש בהתקן זכרון נייד
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
מטרת מכסה הUSB-
המכסה מגן על שקע ה USB-מפני חדירה של אדים אל תוך הבקרה האלקטרונית בעת בישול וניקוי.
בעת בישול וניקוי אין להכניס התקן זיכרון נייד ועל חיבור ה USB-להיות סגור על ידי המכסה.
הכנסת התקן זיכרון נייד.
1.

פתח את המכסה של חיבור ה.USB-

2.

הכנס את התקן הזכרון הנייד.
במקרה שהתקן הזכרון הנייד גדול מדי ,אנא השתמש בכבל מתאם
הניתן לרכישה בחנויות.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:

 4.3.11פירוק והרכבה של הסולמות.
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
פני שטח חמים

סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות של חלקים פנימיים וחיצוניים של המכשיר.
המגע עם החלקים הפנימיים של חלל הבישול ,עם צידה הפנימית של דלת המכשיר ועם כל החלקים שנמצאים או
שנמצאו בעת הבישול בתוך חלל הבישול עלול לגרום לכוויות.
לפני תחילת עבודות ההסבה יש להמתין להתקררות חלל הבישול ל.60 °C-
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר

58

תנאים
■

כל כלי המזון וציוד נוסף שבשימוש הוצאו מתוך חלל הבישול.

מדריך למשתמש

80

 4פעל כך בבישול:
פירוק סולם )גירסה סטנדרטית(
1.

הרם ) (1את הסולם וסובב אותו ) (2אל תוך חלל הבישול.

2.

שחרר את המהדק שמאחור למעלה על הסולם.

3.

דחוף ) (1את הסולם כלפי מעלה והורד אותו ).(2

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
הרכבת סולם )גירסה סטנדרטית(
1.

לצורך הרכבת הסולמות פעל בסדר פעולות הפוך לפירוקם.

2.

לצורך הרכבה תקינה של הסולמות ,ודא כי המהדקים של שני
הסולמות נעולים מאחור למעלה.

3.

■
■

מדריך למשתמש

כדי לבדוק את הרכבתם התקינה של הסולמות ,הכנס מגש.
ודא כי המגש נמצא כיאות בתוך או על המסילות בהתאם
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.10בעמוד  41או
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.20בעמוד .43
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 4פעל כך בבישול:
פירוק סולם )גירסה למאפיות(
1.

הרם מעט ) (1את הסולם.
סובב אותו קדימה ) (2לכיוון דלת המכשיר ומעט פנימה ) (3אל
תוך חלל הבישול על מנת לשחרר אותו מהפינים בתחתית חלל
הבישול.
הנח לסולם לרדת לריצפת חלל הבישול.

2.

על מנת לשחרר את הסולם משני הפינים העליונים בתוך חלל
הבישול סובב אותו שוב קדימה ) (1לכיוון דלת המכשיר ושחרר
אותו בזהירות כלפי מטה ) (2מהפין האחרון )בקדמת חלל הבישול
למעלה(.

הרכבת סולם )גירסה למאפיות(
1.

לצורך הרכבת הסולמות פעל בסדר פעולות הפוך לפירוקם.

2.

ודא כי כל שמונת הפינים )ארבעה לכל צד( יושבים בצורה תקינה
בתוך תושבות הסולמות.
■ כדי לבדוק את הרכבתם התקינה של הסולמות ,הכנס מגש.
■ ודא כי המגש נמצא כיאות בתוך או על המסילות בהתאם
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.10בעמוד  41או
ל'-מיקום של כלי המזון במכשירים בגודל  'X.20בעמוד .43

3.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:

 4.3.12מילוי ,הרכבה והוצאה של תיבת העישון )רק עם (ConvoSmoke
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  56והקפד על ההוראות הכלולים בו.
אוויר חודר

סכנה לכוויות ושריפות עקב התעופפות ניצוצות
אוויר הנושב על חומר הבעירה עלול לגרום לפיזור גיצים.
יש להסיר את הכיסוי של תיבת העישון רק לאחר התקררותה המלאה במקום מוגן מפני אש ורוח .בזמן העישון
יש להשאיר את הכיסוי על גבי תיבת העישון
יש לסלק שאריות בעירה רק במצב קר
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר

58

חומר בעירה
כחומר בעירה יש להשתמש בשבבי עץ קשה לחוצים שנועדו לשימוש זה.
היצרן מממליץ להשתמש בחומר הבעירה בשם " "BRADLEY AROMABISQUETTENאשר ניתן לרכישה דרך
האינטרנט ) (http://www.bradleysmoker.comאו דרך ספקים מתאימים.
אין להשתמש בחומר בעירה כגון נסורת ,שבבי עץ או זרדים בתפזורת.
תנאים
■

חלל הבישול התקרר לאחר ההפעלה האחרונה לטמפרטורת הסביבה.

או:
בזמן שפרופיל בישול פועל ,תידרש על ידי התוכנה להרכיב את תיבת העישון .במקרה זה ,לפני הצגת הדרישה
להרכבת התיבה ,התוכנה תבצע באופן אוטומטי קירור של חלל הבישול באמצעות '.'Cool down
■ חימום העישון מורכב בתוך חלל הבישול.
■ הסולמות הורכבו וננעלו.
■
הגוף כולל רשת העישון והמכסה של תיבת העישון נוקו ויובשו כיאות.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
מילוי תיבת העישון
1.

לצורך מילוי תיבת העישון השתמש ב 8-לבני חומר בעירה על גבי
הרשת בתוך תיבת העישון.

2.

משוך את הכיסוי מאחור על תיבת העישון עד הסוף.
הקפד להוביל את הצלעות הצדדיות של הגוף בתוך מסילות
הכיסוי.

3.

הרכב את הידית בחזית תיבת העישון.

הרכבת תיבת העישון
1.

החזק את תיבת העישון המלאה בידית ודחוף אותה עד הסוף מעל
חימום העישון בתוך חלל הבישול.
הקפד שסליל החימום ייכנס אל תוך הפתח המיועד לחימום
העישון על תיבת העישון.

2.

הורד את ידית תיבת העישון.
אזהרה! סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות בתוך חלל הבישול,
בצידה הפנימית של דלת המכשיר ובתיבת העישון.
■ יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
■ הסר את הידית מתיבת העישון לאחר הרכבתה בתוך חלל
הבישול על מנת לאפשר את הוצאתה בידית קרה.

מדריך למשתמש
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 4פעל כך בבישול:
הוצאת תיבת העישון
1.

הרכב את ידית תיבת העישון והורד אותה במשיכה מחימום
העישון.

2.

אפשר לתיבת העישון להתקרר באופן מלא מחוץ לחלל הבישול
במקום מוגן מפני אש ורוח.

3.

סלק את כל שאריות חומר הבעירה מתיבת העישון ונקה את כל
חלקיה באופן יסודי.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5פעל כך בניקוי:
מטרת פרק זה
בפרק זה תינתן לך סקירה על תהליכי ניקוי ,חומרי הניקוי והעבודה איתם ,וכן תוצג תוכנית הניקוי .יוסבר לך איך
לעבוד עם הקומביסטימר בעת הניקוי ואיך לפעול בעת הניקוי.
'ההוראות לעבודה עקרונית בעת הניקוי' מנחות אותך צעד-אחר-צעד דרך תהליכי הניקוי השונים .אין כאן התייחסות
מפורשת לתוכנה או לעבודה עם חלקי המכשיר.
כדי ללמוד על הפעלת התוכנה ותהליכיה אנא עיין בהוראות ההפעלה של הקומביסטימר.
'ההוראות לעבודה עם המכשיר בעת הניקוי' מסבירות תהליכים קונקרטיים בעבודה עם הקומביסטימר והציוד
הרלבנטי.

 5.1עיקרי הניקוי של הקומביסטימר
 5.1.1תהליך ניקוי
תהליך ניקוי
תהליך ניקוי
ניקוי חלל הבישול ללא
חומרי ניקוי

תיאור
■

■
■
■

ניקוי אוטומטי מלא של
חלל הבישול עם מיכלים
מחוברים
) ConvoCleanעם
easyDial
או
 ConvoClean+עם
(easyTouch

מדריך למשתמש

אמות מידה לשימוש

הינו תהליך אוטומטי מלא שבו
הטמפרטורה ומשך הזמן מבוקרים על
ידי התוכנה
חלל הבישול נשטף במים בלבד ללא
שימוש בחומרי ניקוי
עם  :easyDialפרופיל ניקוי CL0
עם  :easyTouchפרופיל ניקוי H2O

■ הינו תהליך אוטומטי מלא שבו
הטמפרטורה ,משך הזמן ,השימוש
בחומרי ניקוי והשטיפה מבוקרים על
ידי התוכנה
■ מינון חומרי הניקוי נקבע על ידי
התוכנה והם מוזרמים באופן אוטומטי
מהמיכלים המחוברים אל תוך חלל
הבישול
■ עם :(ConvoClean) easyDial
■ בחירה של אחד משמונה פרופילי
ניקוי מוגדרים מראש:
 CL1עד  CL4ו CL1d-עד CL4d
■ עם :(ConvoClean+) easyTouch
■ בחירת דרגת ניקוי:
 1עד 4
■ בחירת משך זמן ניקוי:
 eco, regularאו express
■ בחירה אופציונלית של:
חיטוי בקיטור ו/או ייבוש חלל
הבישול
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■
■

■
■

■

בין תהליכי בישול בודדים כדי לסלק
לכלוך קל מאד או ריחות
לאחר השבתה ממושכת של
הקומביסטימר הנקי כדי לסלק
אבק ,למשל
ניקוי יומיומי לאחר סיום כל תהליכי
הבישול של היום
לפני הפעלה ראשונה של
הקומביסטימר ,על מנת לסלק את כל
הלכלוכים של ההובלה ,ההצבה
וההתקנה בתוך חלל הבישול
לאחר עבודות אחזקה בקומביסטימר,
על מנת לסלק את כל הלכלוכים בתוך
חלל הבישול

 5פעל כך בניקוי:
תהליך ניקוי

אמות מידה לשימוש

תיאור

הינו תהליך אוטומטי מלא שבו
ניקוי אוטומטי של חלל
הטמפרטורה ,משך הזמן ,השימוש
הבישול עם מנה בודדת
בחומרי ניקוי והשטיפה מבוקרים על
) ConvoCleanעם
ידי התוכנה
easyDial
■ חומרי הניקוי מוכנסים אל תוך חלל
או
הבישול על ידי המפעיל באמצעות
 ConvoClean+עם
בקבוקי מנה בודדת ולאחר דרישה על
(easyTouch
ידי התוכנה
■ עם :(ConvoClean) easyDial
■ בחירה של אחד משמונה פרופילי
ניקוי מוגדרים מראש:
 CL1עד  CL4ו CL1d-עד CL4d
■ עם :(ConvoClean+) easyTouch
■ בחירת דרגת ניקוי:
 1עד 4
■ בחירת משך זמן ניקוי:
 eco, regularאו express
■ בחירה אופציונלית של:
חיטוי בקיטור ו/או ייבוש חלל
הבישול
ניקוי חצי-אוטומטי של חלל ■ הינו תהליך חצי-אוטומטי שבו
הטמפרטורה ומשך הזמן של שלבי ניקוי
הבישול
מסוימים מבוקרים על ידי התוכנה
■ חומרי הניקוי מותזים באופן ידני אל
תוך חלל הבישול
■ חלל הבישול נשטף באופן ידני
באמצעות מזלף ,או מנוגב במים רבים
ובמטלית רכה
■

■
■

■

■
■

■

■

ניקוי חלל הבישול עם נוזל
שטיפה מתוך מיכל מחובר
או בקבוק מנה בודדת
בלבד

■
■

■

ניקוי חלל הבישול באופן
ידני

■

■
■

מדריך למשתמש

רק עם  :easyTouchפרופילי ניקוי
ConvoCare
הינו תהליך אוטומטי מלא שבו
הטמפרטורה ,משך הזמן ,השימוש
בחומרי שטיפה והשטיפה מבוקרים על
ידי התוכנה
נוזל השטיפה מוכנס מתוך מיכלים
מחוברים ובמינון אוטומטי אל תוך חלל
הבישול ,או על ידי המפעיל באמצעות
בקבוקי מנה בודדת ולפי דרישה של
התוכנה
הינו תהליך ידני ללא כל תמיכה על ידי
התוכנה
■ חלל הבישול נשאר לא מחומם
■ זמני ההשפעה של חומרי הניקוי
נמצאים בשליטת המפעיל
חומרי הניקוי מותזים באופן ידני אל
תוך חלל הבישול
חלל הבישול נשטף באופן ידני
באמצעות מזלף ,או מנוגב במים רבים
ובמטלית רכה
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■

■

■

■

■
■

ניקוי יומיומי לאחר סיום כל תהליכי
הבישול של היום
לפני הפעלה ראשונה של
הקומביסטימר ,על מנת לסלק את כל
הלכלוכים של ההובלה ,ההצבה
וההתקנה בתוך חלל הבישול
לאחר עבודות אחזקה בקומביסטימר,
על מנת לסלק את כל הלכלוכים בתוך
חלל הבישול

ניקוי יומיומי לאחר סיום כל תהליכי
הבישול של היום
לצורך גימור בהמשך לניקוי אוטומטי
של חלל הבישול במקרה שבו לא הוסרו
כל הלכלוכים
לפני הפעלה ראשונה של
הקומביסטימר ,על מנת לסלק את כל
הלכלוכים של ההובלה ,ההצבה
וההתקנה בתוך חלל הבישול
לאחר עבודות אחזקה בקומביסטימר,
על מנת לסלק את כל הלכלוכים בתוך
חלל הבישול
לצורך גימור בהמשך לניקוי אוטומטי או
חצי-אוטומטי של חלל הבישול במקרה
בו לא הוסרו כל הלכלוכים
במקרה של הופעת רובד לבן או דהוי
כהה בתוך חלל הבישול

כאשר חלל הבישול מקורר בין תהליכי
בישול בודדים כדי לסלק לכלוך קל מאד
או ריחות
לצורך גימור בהמשך לניקוי אוטומטי או
חצי-אוטומטי של חלל הבישול במקרה
בו לא הוסרו כל הלכלוכים
לניקוי נקודתי בניקיונות בתוך חלל
הבישול כגון ניקוז חלל הבישול
במקרה של הופעת רובד לבן או דהוי
כהה בתוך חלל הבישול

 5פעל כך בניקוי:

 5.1.2תוכנית הניקוי
סקירה
האיור הבא מראה קומביסטימר מופעל בגז בגודל  6.10באופן ייצוגי עבור כל המכשירים השולחניים:
מקום

שם

1

גוף המכשיר מבחוץ

2

חלל בישול

3

אטם תברואתי

4

דלת זכוכית כפולה

5

דלת המכשיר

6

מיכל טפטוף הדלת

7

ניקוז חלל הבישול עם מסננת

8

מיכל אגירת הנוזלים

9

רשת הגנה של המאוורר

ניקיונות יומיומיים
מה צריך לנקות?
חלל בישול

אופן הביצוע
■

■

נוזל הניקוי

'כך מתבצע הניקוי החצי-אוטומטי
של חלל הבישול )סולמות(' בעמוד
99
'כך מתבצע הניקוי החצי-אוטומטי
של חלל הבישול )מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות(' בעמוד 101

'כך מתבצע הניקוי האוטומטי של
חלל הבישול עם מיכלים מחוברים'
בעמוד 96
'כך מתבצע הניקוי האוטומטי של
חלל הבישול עם מנות בודדות'
בעמוד 97
ניקוז חלל הבישול

■
■
■

גוף המכשיר מבחוץ
מיכלים ,מגשים ,רשתות וציוד נוסף
שבשימוש

מדריך למשתמש

הסרת שאריות
שטוף למניעת סתימה
לרסס בחומר ניקוי ולשטוף עם
מים

לנקות ידנית במטלית רכה
■ לנקות באופן ידני בספוג רך
שאיננו שורט
■ לשטוף במים
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 ConvoClean newאו forte

 ConvoClean newאו forte
ו-
ConvoCare
 ConvoClean new Sאו forte S
ו-
ConvoCare S
■ עם המזלף
■  ConvoClean newאו forte
חומר ניקוי רגיל לפלדה
חומר רגיל לשטיפת כלים

 5פעל כך בניקוי:
מה צריך לנקות?

נוזל הניקוי

אופן הביצוע

ידני:
בדיקה יומית של חלל בישול לאיתור
■ ריסוס במצב קר
הופעת רובד לבן או דהוי כהה
■ להניח לפעול למשך  10דקות
■ ניקוי אך ורק על פי צורך
■ להבריק בספוג רך שאיננו שורט
■ לשטוף
או
■ 'כך מתבצע ניקוי חלל הבישול עם
נוזל שטיפה בלבד בעזרת פרופיל
הניקוי ) ConvoCareרק עם
 '(easyTouchבעמוד 105
■

בעת שימוש אופציית ההצלייה:
■ מיכל מאגר שומנים

'ריכון וניקוי של מיכל מאגר שומנים'
בעמוד 121

ConvoCare

חומר רגיל לשטיפת כלים

נקיונות שבועיים
מה צריך לנקות?

אופן הביצוע

דלת זכוכית כפולה מבפנים

'כך מתבצע ניקוי דלת הזכוכית
הכפולה' בעמוד 107
 ConvoClean newאו forte
'כך מתבצע הניקוי מאחורי פח
היניקה' בעמוד 108
חומר רגיל לשטיפת כלים
■ לנגב מסביב ידנית במטלית רכה
ובחומר ניקוי
■ לנגב באופן יסודי במטלית רכה
ובמים נקיים
■ לייבש במטלית רכה
■ יש להשעין את דלת המכשיר
לצורך ייבוש של האטם התברואתי
)ולא לסגור חזק(

חלל בישול מאחורי פח היניקה
אטם הגייני מסביב לדלת המכשיר

דלת המכשיר ,מיכל טפטוף הדלת
ומיכל אגירת הנוזלים

חומר ניקוי רגיל לזכוכית

■
■
■

רשת הגנה של המאוורר ,ריצפת חלל
הבישול צד שמאל

נוזל הניקוי

לנקות ידנית במטלית רכה ובחומר  ConvoClean newאו forte
ניקוי
לנגב באופן יסודי במטלית רכה
ובמים נקיים
לייבש במטלית רכה

ניקוי ידני במטלית לחה

חומר רגיל לשטיפת כלים

ניקיונות חודשיים
מה צריך לנקות?

אופן הביצוע

נוזל הניקוי

האטם התברואתי באופן אינטנסיבי

'כך מתבצע ניקוי אינטנסיבי של
האטם התברואתי' בעמוד 109
ניקוי ידני במטלית רכה

חומר רגיל לשטיפת כלים

בסיס )אופציונלי(

מדריך למשתמש

90

חומר ניקוי רגיל לפלדה

 5פעל כך בניקוי:

 5.1.3נוזל הניקוי
נוזל הניקוי
לצורך ניקוי הקומביסטימר השתמש אך ורק בחומרי ניקוי ייעודיים לניקוי הקומביסטימר והציוד הנלווה.
מוצר

תפקיד

צורת יישום

ConvoClean new
עבור לכלוך קל
■ לא לניקי מיכלים ,מגשים ,רשתות
או ציוד אחר

ניקוי חלל הבישול
■ ידני
■ חצי-אוטומטי

בקבוק ריסוס

ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול

מיכלי ניקוי מתחת לקומביסטימר,
מחוברים למערכת הניקוי
בקבוק ריסוס

ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול

מיכלי ניקוי מתחת לקומביסטימר,
מחוברים למערכת הניקוי

להכנת תמיסת  ConvoCareמוכנה
לשימוש ביחס עירבוב מוגדר מראש

-

ConvoClean forte
ללכלוך בדרגה רגילה עד גבוהה
■ לא לניקי מיכלים ,מגשים ,רשתות
או ציוד אחר
)ConvoCare Kתרכיז(
ConvoCare
נוזל שטיפה ביחס עירבוב מוגדר
מראש
■ לא לניקי מיכלים ,מגשים ,רשתות
או ציוד אחר

ConvoClean new S
עבור לכלוך קל
ConvoClean forte S
ללכלוך בדרגה רגילה עד גבוהה
ConvoCare S

ניקוי חלל הבישול
■ ידני
■ חצי-אוטומטי

■
■

ניקוי אוטומטי מלא של חלל
הבישול
ניקוי חלל הבישול עם נוזל שטיפה
בלבד )רק עם ,easyTouch
פרופיל ניקוי (ConvoCare

גימור ידני של חלל הבישול לאחר
ניקוי
ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול

מיכלי ניקוי מתחת לקומביסטימר,
מחוברים למערכת הניקוי

בקבוק ריסוס
בקבוקי מנה בודדת  125מ"ל כל
אחד

ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול

בקבוקי מנה בודדת  125מ"ל כל
אחד

ניקוי אוטומטי מלא של חלל
הבישול
ניקוי חלל הבישול עם נוזל שטיפה
בלבד )רק עם ,easyTouch
פרופיל ניקוי (ConvoCare

בקבוקי מנה בודדת  125מ"ל כל
אחד

■
■

טיפול במשטחים החיצוניים של
חומר ניקוי רגיל לפלדה
הקומביסטימר
ניקוי דלת זכוכית כפולה
חומר ניקוי רגיל לזכוכית
■ ניקוי של חלקים וציוד על פי
נוזל שטיפת כלים ביתי ,ידידותי
ההוראות הרלבנטיות
לעור ,ללא אלקליים ,נייטרלי מבחינת
■ ניקוי של מיכלים ,מגשים ,רשתות
חומציות וריח
וציוד נוסף שבשימוש בעת
הבישול

-

עבודה עם חומרי ניקוי
בעת העבודה עם חומרי ניקוי אחדים יש ללבוש ציוד מגן אישי.
יש לעיין בפרק 'ציוד בטיחות אישי' בעמוד  40ובעלוני הבטיחות של האיחוד האירופאי ששייכים לחומרי הניקוי
) ConvoClean forte, ConvoClean new, ConvoCare Kתרכיז(ConvoClean forte S, ConvoClean new S ,
ו.ConvoCare S-
חלה חובת הדרכה של העובדים באופן סדיר על ידי מפעיל הקומביסטימר.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.1.4הכנת חומרי הניקוי
הכנת חומרי הניקוי
צורת ההכנה
בקבוק ריסוס

פעולת  /עבודה עם
■

■
■
■

מיכל

■
■
■

■

■

בקבוקי מנה בודדת 125
מ"ל כל אחד

■
■
■
■

מדריך למשתמש

נוזל הניקוי

אין להשאיר את בקבוק הריסוס בלחץ ללא שימוש
לאורך זמן .פתח את ראש המשאבה בזהירות על מנת
שלחץ האוויר יוכל להשתחרר.
יש לשטוף את בקבוק הריסוס פעם בשבוע.
יש לשטוף את הזרבובית ,את המאריך ואת המחבר
לאחר כל שימוש.
אין לאחסן בקבוקי ריסוס עם חומרי ניקוי בקירבה
ישירה לקומביסטימר אלא בחדרי אחסון מיוחדים
ומחוץ למרחב הימצאות דברי מזון.
חבר את המיכלים עם חומרי הניקוי אל מערכת הניקוי
של הקומביסטימר.
לפני כל ניקוי אוטומטי של חלל הבישול יש לוודא את
רמת המילוי המספקת של מיכלי חומרי הניקוי.
אין לאחסן מיכלי גיבוי עם חומרי ניקוי בקירבה ישירה
לקומביסטימר אלא בחדרי אחסון מיוחדים ומחוץ
למרחב הימצאות דברי מזון.
השתמש ב) ConvoCare K-תרכיז( להכנת תמיסת
 ConvoCareמוכנה לשימוש )ביחס עירבוב מוגדר
מראש( בתוך מיכל ריק.
אין לאחסן מיכלים עם  ConvoCare Kבקירבה ישירה
לקומביסטימר אלא בחדרי אחסון מיוחדים ומחוץ
למרחב הימצאות דברי מזון.
הוצא את הבקבוקים מקופסת האחסון רק ברגע
השימוש בחומר הניקוי.
הסר את מכסי הבקבוקים רק ברגע השימוש בחומר
הניקוי.
העבר את הבקבוק הריק השטוף במים והסגור מחדש
למחזור.
אחסן את מלאי הבקבוקים עם חומרי ניקוי אך ורק
בקרטון בו סופקו .אין לאחסן קופסאות עם חומרי
ניקוי בקרבה ישירה של קומביסטימר אלא בחדרי
אחסון מיוחדים ומחוץ למרחב הימצאות דברי מזון.
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■
■
■

■
■
■

■

■
■
■

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

)ConvoCare Kתרכיז(

ConvoClean new S
ConvoClean forte S
ConvoCare S

 5פעל כך בניקוי:

 5.2ההוראות העקרוניות לעבודה בעת הניקוי
5.2.1

עבודה בטיחותית בעת ניקוי

למען בטיחותך ובטיחות עובדיך
קרא בעיון את הפרק 'למען בטיחותך' בעמוד  20לפני שעובדיך יתחילו לעבוד עם הקומביסטימר ותן הוראות
בהתאם.
ודא שעובדיך מבינים את כללי העבודה הבטיחותית המצויינים בחלק זה בטרם יתחילו בעבודתם ושהם מקפידים
עליהם לחלוטין.
ודא שעובדיך מבינים את הערות האזהרה המצויינות בחלק זה ובהוראות הבאות בטרם יתחילו בעבודתם ושהם
בהחלט ינקטו באמצעי הנגד המתאימים.
ציוד הבטיחות האישי של עובדיך
ודא שעובדיך ילבשו את ציוד הבטיחות האישי ,אשר מתואר בפרק 'למען בטיחותך' ,חלק 'ציוד בטיחות אישי' בעמוד
 40בהתאם לסוג העבודה.
כללים בסיסיים להפעלה בטיחותית
במידה והקומביסטימר הוזז בצורה לא תקינה ביודעין או לכאורה )בכוונה או בטעות( לאחר ההתקנה ,מותר להמשיך
ולהפעיל את המכשיר אך ורק אם מתקיימים התנאים הבאים:
■ אין במכשיר ובציוד העזר שבשימוש נזקים נראים לעין.
■ אין בקווי האספקה של חשמל ,מים ,שפכים ונוזלי ניקוי נזקים נראים לעין ,הם מקובעים ,לא דולפים בשום מקום
ונראים לאחר בדיקה בטיחותיים וכשירים.
■ מולאו 'דרישות לשמישות של הקומביסטימר' בעמוד .21
■ מולאו 'דרישות לסביבת הקומביסטימר' בעמוד .21
■
כל הערות הבטיחות נמצאות במקומם.
רק במכשירים מופעלים בגז:
■
בוצעה על ידי טכנאי תחזוקה בדיקה של כל חלקי הקומביסטימר מובילי גז על אטימות מקומות החיבור השונים
של המרכיבים מובילי גז ,ואטימות הגז מתקיימת בכל המקומות בתוך ומחוץ למכשיר.
כללים עבור הזזה והצבה בטיחותית של הבסיס המצוייד בגלגלים.
כדי למנוע סכנות יש להקפיד על הכללים הבאים בהזזת הבסיס המצוייד בגלגלים עם המכשירים:
■ לפני ההזזה יש לנתק את צנרת מי-השופכין במקרה של חיבור קבוע.
■ בעת ההזזה יש לשמור על קווי החיבור .אין לרמוס את קווי החיבור .אסור שקווי החיבור יהיו נתונים לכוחות
משיכה או חלילה יתנתקו .אורכי קווי החיבור )חשמל ,גז ומים( מותאמים למרווח התנועה האפשרי של התקן
הקיבוע .למרות זאת דרושה שימת לב למיקום ופריסה של קווי החיבור בעת ההזזה.
■ טרם הזזתם יש לנתק את המכשירים מהזרם.
■ טרם הזזתם יש לאפשר למכשירים להתקרר על המבנה התחתון.
■ המכשירים חייבים להיות ריקים ממזון.
■ דלתות המכשירים חייבות להיות סגורות.
■ בעת הזזת המבנה התחתון יש ללבוש לבוש מגן.
■ הזזת המבנה התחתון יחד עם המכשירים תתבצע על ידי שני אנשים לפחות.
■ על המכשיר לעמוד בצורה מאוזנת לאחר החזרתו למקומו.
■ ;יש לנעול את נעילת הגלגלים לאחר החזרתו של המכשיר.
■
בכל מקום יש להקפיד על כך שהמבנה התחתון לא ייפול יחד עם המכשיר.
שטיפה של המכשיר במים

סכנה למכת חשמל עקב חלקים מוליכי חשמל
מים על החלקים החיצוניים של המכשיר עלולים לגרום לקצר חשמלי ,ובמגע עם המכשיר להתחשמלות.
אין לשטוף במים את החלקים החיצוניים של המכשיר.
יש לסגור תמיד את חיבור ה USB-בעת הניקוי

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:
פני שטח חמים

סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות של חלקים פנימיים וחיצוניים של המכשיר.
המגע עם החלקים הפנימיים של חלל הבישול ,עם צידה הפנימית של דלת המכשיר ועם כל החלקים שנמצאים או
שנמצאו בעת הבישול בתוך חלל הבישול עלול לגרום לכוויות .גם המגע עם הארובה עלול לגרום לכוויות.
לפני תחילת עבודות הניקוי יש להמתין להתקררות חלל הבישול ל.60 °C-
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
התזה של מים חמים אל תוך חלל הבישול

סכנת כוויות עקב קיטור חם
כשמתיזים מים אל תוך חלל הבישול החם )למשל באמצעות אקדח מים( עלולים להיווצר אדים חמים ולגרום לכוויות.
לפני תחילת עבודות הניקוי יש להמתין להתקררות חלל הבישול ל.60 °C-
מגע עם חומרי ניקוי

סכנה מפני צריבות או גירויים בעור ,בעיניים ובדרכי הנשימה
נוזל הניקוי ) ConvoClean new (Sונוזל השטיפה ) ConvoCare (Sגורמים במגע ישיר לגירוי בעור ,בעיינים ובדרכי
הנשימה .נוזל הניקוי ) ConvoClean forte (Sגורם במגע ישיר לצריבות בעור ,בעיניים ובדרכי הנשימה.
יש להימנע משאיבת אדים או רסיסים של נוזלי הניקוי והשטיפה.
אין ליצור מגע ישיר של העור ,העיניים והריריות עם נוזלי הניקוי והשטיפה.
אין להתיז חומרי ניקוי או חומר שטיפה אל תוך חלל הבישול בטמפרטורה מעל  ,60 °Cעקב סכנה גבוהה יותר
להיווצרות אדים צורבים או מגרים של נוזלי הניקוי.
אין לפתוח את דלת המכשיר בעת הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מיכלים מחוברים
בעת הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מנה בודדת יש לפתוח את דלת המכשיר אך ורק לאחר דרישה על ידי
התוכנה
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
זיהום על ידי חומרי ניקוי

סכנה לזיהום מזון על ידי חומרי ניקוי או שטיפה
חומרי הניקוי  ConvoClean new, ConvoClean forteונוזל השטיפה ) ConvoCareהן במיכלים הן בבקבוקי מנה
בודדת( מזהמים מזון במגע ישיר או עקיף על ידי התאדות .דבר זה נכון גם לגבי נוזלים לניקוי כלים ביתיים מזכוכית
או מפלדת אל-חלד.
יש להתיז את נוזלי הניקוי  ConvoClean new, ConvoClean forteואת נוזל השטיפה  ConvoCareבבקבוק
ריסוס אך ורק בתוך חלל הבישול.
בכל פעולות הניקוי הידניות יש לשטוף באופן יסודי באמצעות זרם מים את חלל הבישול מחומר ניקוי ונוזל
שטיפה שהוכנסו אל תוכו .לחילופין נגב בכל פעולות הניקוי הידניות באופן יסודי עם הרבה מים נקיים ובמטלית
רכה את חומר הניקוי ונוזל השטיפה שהוכנסו לחלל הבישול.
נגב עם הרבה מים נקיים את חומרי הניקוי מחלקה הפנימי של דלת המכשיר ,מהאטם התברואתי סביב דלת
המכשיר או מהציוד שהיה בשימוש בעת הבישול.
לאחר פעילויות ניקוי ידניות ,נגב עם הרבה מים נקיים את כל המשטחים מחוץ לחלל הבישול שעשויים להיות
מזוהמים בחומרי ניקוי או שטיפה ,למשל עקב הצבת מיכלי חומר ניקוי ,ושעליהם יוכן שוב מזון.
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 5פעל כך בניקוי:
גז דולף

סכנת פיצוץ עקב דליפת גז
גז דולף עלול לגרום לפיצוץ.
במקרה של מכשירים עם בסיס מצויד בגלגלים וצינור חיבור גמיש ניתן להוציא את המכשיר בתחומי מרווח
התנועה שלו למטרת ניקוי הגוף של המכשיר או הרצפה מתחתיו .מרווח התנועה נקבע על ידי התקן הקיבוע לשם
אבטחה מכאנית )בדרך כלל  0.5מ'(.
לעולם אין להפעיל כוחות משיכה על קווי החיבור

מדריך למשתמש
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 5.2.2כך מתבצע הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מיכלים מחוברים
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
■ החלפת מיכל עם נוזל שטיפה
■ החלפת מיכל עם חומר ניקוי

58
71
111
113

תנאים
■
■
■
■
■
■
■
■
■

הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי ניקוי שונים ולהפעילם ,ראה הוראות הפעלה
של הקומביסטימר.
אין מאכלים בתוך חלל הבישול .אין גופים זרים בתוך חלל הבישול.
מחלל הבישול סולקו כל המיכלים ,מגשים ורשתות ,וכן כל ציוד עזר נוסף.
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן .המסננת נמצאת במקומה על פתח ניקוז חלל
הבישול.
חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
פח היניקה נעול בצורה תקינה.
דלת המכשיר סגורה.
הוכנו כל חומרי העזר הדרושים בהתאם לתוכנית הניקוי .ראה 'הכנת חומרי הניקוי' בעמוד .92
במכשירים עם מתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם  :(ConvoSmokeהורכבה מסגרת ההטענה ומתקן
הסולמות  /סולמות לצלחות הריק נמצא בתוך חלל הבישול.

כך מתבצע הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מיכלים מחוברים
1.

הפעל את פרופיל הניקוי והתחל את תהליך הניקוי.

2.

המתן לסיום תהליך הניקוי.

3.

עם סיום תהליך הניקוי תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.

4.

■

■
■

5.

מדריך למשתמש

פתח את דלת המכשיר ובדוק את תוצאות הניקוי .חלל הבישול
אמור להיות נקי באופן נראה לעין וללא ריח של שאריות מזון או
חומרי ניקוי.
בדוק הימצאותם של גופים זרים שנשטפו פנימה .אם ישנם
כאלה ,סלק אותם.
במידה ודרושות פעולות גימור ,נקה ושטוף את חלל הבישול
באופן ידני או הפעל שוב פרופיל ניקוי.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לחלל הבישול
להתייבש.
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 5.2.3כך מתבצע הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מנות בודדות
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
■ הכנסת חומר הניקוי מבקבוקי המנה הבודדת אל תוך חלל הבישול

58
71
115

תנאים
■
■
■
■
■
■
■
■
■

הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי ניקוי שונים ולהפעילם ,ראה הוראות הפעלה
של הקומביסטימר.
אין מאכלים בתוך חלל הבישול .אין גופים זרים בתוך חלל הבישול.
מחלל הבישול סולקו כל המיכלים ,מגשים ורשתות ,וכן כל ציוד עזר נוסף.
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן .המסננת נמצאת במקומה על פתח ניקוז חלל
הבישול.
חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
פח היניקה נעול בצורה תקינה.
דלת המכשיר סגורה.
הוכנו כל חומרי העזר הדרושים בהתאם לתוכנית הניקוי .ראה 'הכנת חומרי הניקוי' בעמוד .92
במכשירים עם מתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם  :(ConvoSmokeהורכבה מסגרת ההטענה ומתקן
הסולמות  /סולמות לצלחות הריק נמצא בתוך חלל הבישול.

כך מתבצע הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מנות בודדות
1.

הפעל את פרופיל הניקוי והתחל את תהליך הניקוי.

2.

המתן למשך שלב ההרטבה )5-10דקות בקירוב בהתאם לפרופיל
הניקוי(.

3.

■
■
■

עם סיום שלב ההרטבה תישמע התראה.
תידרש להכניס את חומר הניקוי.
מספר בקבוקי המנה הבודדת הדרושים יוצג לך על ידי התוכנה.

4.

פתח את דלת המכשיר.

5.

הכנס את חומר הניקוי מבקבוקי המנה הבודדת אל תוך חלל
הבישול.
לצורך ביצוע תהליך זה הוצא במידת הצורך את מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות מתוך חלל הבישול והכנס אותו חזרה לאחר
הכנסת חומר הניקוי.
סגור את דלת המכשיר.

6.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:
7.

8.

9.

המתן למשך שלב הניקוי ) 60-30דקות בקירוב בהתאם לפרופיל
הניקוי(.

במקרה של בקרת  ,easyTouchעם בחירת פרופיל הניקוי '‐Ex
 'pressמבוטלים סעיפים  8עד  12של הוראות אלה.
■ עם סיום שלב הניקוי תישמע התראה.
■ תידרש להכניס את חומר השטיפה.
■ מספר בקבוקי המנה הבודדת הדרושים יוצג לך על ידי התוכנה.
בהתאם לקשיות המים ורמת האבנית של המכשיר ניתן לדלג על
הכנסת חומר השטיפה במקרים יוצאי דופן.
פתח את דלת המכשיר.

10.

הכנס את חומר השטיפה מבקבוקי המנה הבודדת אל תוך חלל
הבישול.
לצורך ביצוע תהליך זה הוצא במידת הצורך את מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות מתוך חלל הבישול והכנס אותו חזרה לאחר
הכנסת חומר השטיפה.
סגור את דלת המכשיר.

12.

המתן למשך שלב הניקוי האחרון ) 20-30דקות בקירוב בהתאם
לפרופיל הניקוי(.

11.

13.

■
■

14.

■

■
■

15.

מדריך למשתמש

עם סיום שלב הניקוי האחרון תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.

פתח את דלת המכשיר ובדוק את תוצאות הניקוי .חלל הבישול
אמור להיות נקי באופן נראה לעין וללא ריח של שאריות מזון או
חומרי ניקוי.
בדוק הימצאותם של גופים זרים שנשטפו פנימה .אם ישנם
כאלה ,סלק אותם.
במידה ודרושות פעולות גימור ,נקה ושטוף את חלל הבישול
באופן ידני או הפעל שוב פרופיל ניקוי.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לחלל הבישול
להתייבש.
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 5.2.4כך מתבצע הניקוי החצי-אוטומטי של חלל הבישול )סולמות(
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ פירוק והרכבה של הסולמות.
■ שחרור ונעילה של פח היניקה

58
80
117

תנאים
■
■
■
■
■
■
■
■

הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי ניקוי שונים ולהפעילם ,ראה הוראות הפעלה
של הקומביסטימר.
אין מאכלים בתוך חלל הבישול .אין גופים זרים בתוך חלל הבישול.
מחלל הבישול סולקו כל המיכלים ,מגשים ורשתות ,וכן כל ציוד עזר נוסף.
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן .המסננת נמצאת במקומה על פתח ניקוז חלל
הבישול.
חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
פח היניקה נעול בצורה תקינה.
דלת המכשיר סגורה.
הוכנו כל חומרי העזר הדרושים בהתאם לתוכנית הניקוי .ראה 'הכנת חומרי הניקוי' בעמוד .92

כך מתבצע הניקוי החצי-אוטומטי של חלל הבישול )סולמות(
1.

הפעל את פרופיל הניקוי והתחל את תהליך הניקוי.

2.

המתן למשך שלב ההרטבה ) 10דקות בקירוב(.

3.

עם סיום שלב ההרטבה תישמע התראה.
תידרש להכניס את חומר הניקוי.

4.

פתח את דלת המכשיר.

5.

סובב את הסולמות ואת פח היניקה אל תוך חלל הבישול.

6.

התז חומר ניקוי מתוך בקבוק הריסוס אל חלל הבישול ,על פח
היניקה ,באזור שמאחורי פח היניקה ,על הסולמות ועל פתח ניקוז
חלל הבישול.

7.

נעל שוב את פח היניקה ואת הסולמות.

מדריך למשתמש
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8.

סגור את דלת המכשיר.

9.

המתן למשך שלב הניקוי ) 10דקות בקירוב(.

10.

עם סיום שלב הניקוי תישמע התראה.
תידרש לשטוף את חלל הבישול.

11.

פתח את דלת המכשיר.

12.

סובב שוב את הסולמות ואת פח היניקה אל תוך חלל הבישול.

13.

שטוף באמצעות המזלף ובאופן יסודי את חלל הבישול ,את כלי
העזר ,את האזור שמאחורי פח היניקה ,ואת פתח ניקוז חלל
הבישול.
אזהרה! סכנה לזיהום מזון על ידי חומרי ניקוי או שטיפה עקב
שטיפה לא מספקת
■ במידה והמכשיר אינו מצויד במזלף ,השתמש עבור השטיפה
במקום המזלף בזרם מים חיצוני או שטוף עם הרבה מים ובצורה
יסודית את חלל הבישול ,את כלי העזר ואת האיזור מאחורי פח
היניקה ונגב במטלית רכה.

14.

בדוק את תוצאות הניקוי .חלל הבישול אמור להיות נקי באופן
נראה לעין וללא ריח של שאריות מזון או חומרי ניקוי.
במידה ודרושות פעולות גימור ,נקה ושטוף את חלל הבישול
באופן ידני או הפעל שוב פרופיל ניקוי.

15.

נעל שוב את פח היניקה ואת הסולמות.

16.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לחלל הבישול
להתייבש.

מדריך למשתמש
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 5.2.5כך מתבצע הניקוי החצי-אוטומטי של חלל הבישול )מתקן הסולמות  /סולמות
לצלחות; לא עם (ConvoSmoke
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
■ שחרור ונעילה של פח היניקה

58
71
117

תנאים
■
■
■
■
■
■
■
■
■

הורכבה מסגרת ההטענה ומתקן הסולמות  /סולמות לצלחות הריק נמצא בתוך חלל הבישול.
הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי ניקוי שונים ולהפעילם ,ראה הוראות הפעלה
של הקומביסטימר.
אין מאכלים בתוך חלל הבישול .אין גופים זרים בתוך חלל הבישול.
מחלל הבישול סולקו כל המיכלים ,מגשים ורשתות ,וכן כל ציוד עזר נוסף.
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן .המסננת נמצאת במקומה על פתח ניקוז חלל
הבישול.
חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
פח היניקה נעול בצורה תקינה.
דלת המכשיר סגורה.
הוכנו כל חומרי העזר הדרושים בהתאם לתוכנית הניקוי .ראה 'הכנת חומרי הניקוי' בעמוד .92

כך מתבצע הניקוי החצי-אוטומטי של חלל הבישול )מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות(
1.

הפעל את פרופיל הניקוי והתחל את תהליך הניקוי.

2.

המתן למשך שלב ההרטבה ) 10דקות בקירוב(.

3.

עם סיום שלב ההרטבה תישמע התראה.
תידרש להכניס את חומר הניקוי.

4.

פתח את דלת המכשיר.

5.

הסר את מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות ואת מסגרת ההטענה.

6.

סובב את פח היניקה אל תוך חלל הבישול.

מדריך למשתמש
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7.

התז חומר ניקוי מתוך בקבוק הריסוס אל חלל הבישול ,על פח
היניקה ,באזור שמאחורי פח היניקה ועל פתח ניקוז חלל הבישול.

8.

נעל שוב את פח היניקה.

9.

הרכב את מסגרת ההטענה והכנס שוב את מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות.

10.

התז חומר ניקוי מתוך בקבוק הריסוס על מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות ועל מסגרת ההטענה.

11.

סגור את דלת המכשיר.

12.

המתן למשך שלב הניקוי ) 10דקות בקירוב(.

13.

עם סיום שלב הניקוי תישמע התראה.
תידרש לשטוף את חלל הבישול.

14.

פתח את דלת המכשיר.

15.

שטוף באמצעות המזלף ובאופן יסודי את מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות ואת מסגרת ההטענה.

16.

הסר את מתקן הסולמות  /סולמות לצלחות ואת מסגרת ההטענה.

17.

סובב את פח היניקה אל תוך חלל הבישול.

18.

שטוף באמצעות המזלף ובאופן יסודי את חלל הבישול ,את פח
היניקה ,את האזור שמאחורי פח היניקה ,ואת פתח ניקוז חלל
הבישול.
אזהרה! סכנה לזיהום מזון על ידי חומרי ניקוי או שטיפה עקב
שטיפה לא מספקת
■ במידה והמכשיר אינו מצויד במזלף ,השתמש עבור השטיפה
במקום המזלף בזרם מים חיצוני או שטוף עם הרבה מים ובצורה
יסודית את חלל הבישול ,את כלי העזר ואת האיזור מאחורי פח
היניקה ונגב במטלית רכה.

19.

מדריך למשתמש

נעל שוב את פח היניקה.
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20.

הרכב את מסגרת ההטענה והכנס שוב את מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות.

21.

בדוק את תוצאות הניקוי .חלל הבישול אמור להיות נקי באופן
נראה לעין וללא ריח של שאריות מזון או חומרי ניקוי.
במידה ודרושות פעולות גימור ,נקה ושטוף את חלל הבישול
באופן ידני או הפעל שוב פרופיל ניקוי.

22.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לחלל הבישול
להתייבש.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.2.6כך מתבצע ניקוי חלל הבישול ללא שימוש בחומרי ניקוי
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke

58
71

תנאים
■
■
■
■
■
■
■

הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי ניקוי שונים ולהפעילם ,ראה הוראות הפעלה
של הקומביסטימר.
אין מאכלים בתוך חלל הבישול .אין גופים זרים בתוך חלל הבישול.
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן .המסננת נמצאת במקומה על פתח ניקוז חלל
הבישול.
חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
פח היניקה נעול בצורה תקינה.
דלת המכשיר סגורה.
במכשירים עם מתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם  :(ConvoSmokeהורכבה מסגרת ההטענה ומתקן
הסולמות  /סולמות לצלחות נמצא בתוך חלל הבישול.

כך מתבצע ניקוי חלל הבישול ללא שימוש בחומרי ניקוי
1.

הפעל את פרופיל הניקוי והתחל את תהליך הניקוי.

2.

המתן לסיום תהליך הניקוי.

3.

עם סיום תהליך הניקוי תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.

4.

■
■
■

5.

מדריך למשתמש

פתח את דלת המכשיר ובדוק אם הושגו תוצאות הניקוי
המבוקשות.
בדוק הימצאותם של גוףים זרים שנשטפו פנימה .אם ישנם
כאלה ,סלק אותם.
במידת הצורך נקה ושטוף את חלל הבישול באופן ידני או הפעל
פרופיל ניקוי אחר.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לחלל הבישול
להתייבש.
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 5.2.7כך מתבצע ניקוי חלל הבישול עם נוזל שטיפה בלבד בעזרת פרופיל הניקוי
) ConvoCareרק עם (easyTouch
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
■ הכנסת חומר הניקוי מבקבוקי המנה הבודדת אל תוך חלל הבישול

58
71
115

תנאים
■
■
■
■
■
■
■
■
■

הנך מכיר את הפעלת התוכנה בצורה מספקת כדי לבחור פרופילי ניקוי שונים ולהפעילם ,ראה הוראות הפעלה
של הקומביסטימר.
אין מאכלים בתוך חלל הבישול .אין גופים זרים בתוך חלל הבישול.
מחלל הבישול סולקו כל המיכלים ,מגשים ורשתות ,וכן כל ציוד עזר נוסף.
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן .המסננת נמצאת במקומה על פתח ניקוז חלל
הבישול.
חלקה הפנימי של דלת המכשיר העשוי זכוכית נעול כיאות.
פח היניקה נעול בצורה תקינה.
דלת המכשיר סגורה.
הוכנו כל חומרי העזר הדרושים בהתאם לתוכנית הניקוי .ראה 'הכנת חומרי הניקוי' בעמוד .92
במכשירים עם מתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם  :(ConvoSmokeהורכבה מסגרת ההטענה ומתקן
הסולמות  /סולמות לצלחות הריק נמצא בתוך חלל הבישול ,בתנאי שגם חלקים אלה נועדים לניקוי.

כך מתבצע ניקוי חלל הבישול עם נוזל שטיפה בלבד מתוך המיכלים המחוברים
תהליך הניקוי של פרופיל הניקוי  ConvoCareעם מיכלים מחוברים הינו זהה לתהליך הניקוי 'כך מתבצע הניקוי
האוטומטי של חלל הבישול עם מיכלים מחוברים' בעמוד .96
כך מתבצע ניקוי חלל הבישול עם נוזל שטיפה בלבד מתוך בקבוקי מנה בודדת
1.

הפעל את פרופיל הניקוי  ConvoCareעם מנה בודדת והתחל את
תהליך הניקוי.

2.

המתן למשך שלב הניקוי הראשון ) 10דקות בקירוב(.

3.

■
■
■

4.

מדריך למשתמש

עם סיום שלב הניקוי הראשון תישמע התראה.
תידרש להכניס את חומר השטיפה.
מספר בקבוקי המנה הבודדת הדרושים יוצג לך על ידי התוכנה.

פתח את דלת המכשיר.
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 5פעל כך בניקוי:
5.

הכנס את חומר השטיפה מבקבוקי המנה הבודדת אל תוך חלל
הבישול.
לצורך ביצוע תהליך זה הוצא במידת הצורך את מתקן הסולמות /
סולמות לצלחות מתוך חלל הבישול והכנס אותו חזרה לאחר
הכנסת חומר השטיפה.
סגור את דלת המכשיר.

7.

המתן למשך שלב הניקוי האחרון ) 10דקות בקירוב(.

6.

8.

■
■

9.

■

■
■

10.

מדריך למשתמש

עם סיום שלב הניקוי האחרון תישמע התראה.
שים לב לדרישות התוכנה.

פתח את דלת המכשיר ובדוק את תוצאות הניקוי .חלל הבישול
אמור להיות נקי באופן נראה לעין וללא ריח של שאריות מזון או
חומרי ניקוי.
בדוק הימצאותם של גופים זרים שנשטפו פנימה .אם ישנם
כאלה ,סלק אותם.
במידה ודרושות פעולות גימור ,נקה ושטוף את חלל הבישול
באופן ידני או הפעל שוב פרופיל ניקוי.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לחלל הבישול
להתייבש.
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 5פעל כך בניקוי:

 5.2.8כך מתבצע ניקוי דלת הזכוכית הכפולה
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ שחרור ונעילה של דלת הזכוכית הפנימית

58
120

תנאים
■
■
■

הוכנו חומרי הניקוי הדרושים ,חומר ניקוי לזכוכית ביתי.
הוכנו מספר )לפחות שלוש( מטליות רכות ונקיות.
דלת המכשיר התקררה לאחר ההפעלה האחרונה עד לטמפרטורת החדר.

כך מתבצע ניקוי דלת הזכוכית הכפולה
1.

פתח את דלת המכשיר וסובב את הזכוכית הפנימית של דלת
הזכוכית כפולה.

2.

נקה במטלית רכה ונקיה ובאמצעות חומר הניקוי את כל
המשטחים של הזכוכית הפנימית והחיצונית של דלת הזכוכית
הכפולה.
היזהר מלשרוט את הזכוכית.

3.

נגב במטלית רכה ונקיה ובמים נקיים את כל המשטחים של
הזכוכית הפנימית והחיצונית של דלת הזכוכית הכפולה.

4.

נגב וייבש במטלית רכה ונקייה את כל משטחי הזכוכית הפנימית
והחיצונית של דלת הזכוכית הכפולה.

5.

סובב בחזרה את הזכוכית הפנימית של דלת המכשיר ונעל אותה.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.2.9כך מתבצע ניקוי מאחורי פח היניקה
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ פירוק והרכבה של הסולמות.
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
■ שחרור ונעילה של פח היניקה

58
80
71
117

תנאים
■
■
■
■

הוכן חומר הניקוי הדרוש ConvoClean new ,או  ConvoClean forteבקבוק ריסוס .ראה הכנת חומרי הניקוי'
בעמוד .92
ניקוז חלל הבישול פנוי ולא סתום או חסום על ידי שאריות כלשהן.
במכשירים עם סולם :הסולם השמאלי פורק.
במכשירים עם מתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם  :(ConvoSmokeמתקן הסולמות  /סולמות לצלחות
ומסגרת ההטענה הוסרו מחלל הבישול.

כך מתבצע ניקוי מאחורי פח היניקה
1.

סובב את פח היניקה אל תוך חלל הבישול.

2.

התז חומר ניקוי מתוך בקבוק הריסוס על פח היניקה מכל הצדדים
ובאזור שמאחורי פח היניקה.

3.

הנח לחומר הניקוי לפעול בין  20 - 10דקות.

4.

שטוף באופן יסודי באמצעות המזלף את פח היניקה מכל הצדדים,
את חלל הבישול כולו.
במקרה של לכלוך רב ניתן לחזור על תהליך הניקוי.
אזהרה! סכנה לזיהום מזון על ידי חומרי ניקוי או שטיפה עקב
שטיפה לא מספקת
■ במידה והמכשיר אינו מצויד במזלף ,השתמש עבור השטיפה
במקום המזלף בזרם מים חיצוני או שטוף עם הרבה מים ובצורה
יסודית את חלל הבישול ,את כלי העזר ואת האיזור מאחורי פח
היניקה ונגב במטלית רכה.

5.

נעל שוב את פח היניקה.

6.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לחלל הבישול
להתייבש.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.2.10כך מתבצע ניקוי אינטנסיבי של האטם התברואתי
למען בטיחותך בעת ניקוי
לפני תחילתן של העבודות הניקוי ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת ניקוי' בעמוד  93והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ פירוק והרכבה של פח האטם התברואתי

58
119

תנאים
■
■

הוכן חומר הניקוי הדרוש ,חומר שטיפת כלים ביתי.
הוכנו מספר )לפחות שלוש( מטליות רכות ונקיות.

כך מתבצע ניקוי אינטנסיבי של האטם התברואתי
1.

פתח את דלת המכשיר ופרק את האטם התברואתי.

2.

נקה את האטם עם במטלית רכה ונקייה ובנוזל הכלים בתוך כיור.

3.

שטוף את האטם בתוך כיור במטלית רכה ונקייה ובמים נקיים.

4.

נגב את האטם במטלית רכה ונקייה ובאופן יסודי.

5.

הרכב שוב את האטם מסביב לפתח חלל הבישול.

6.

השאר פתח בדלת המכשיר על מנת לאפשר לאטם התברואתי
להתייבש באופן מלא.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3ההוראות לעבודה עם המכשיר בעת הניקוי
5.3.1

עבודה בטיחותית עם המכשיר

למען בטיחותך ובטיחות עובדיך
קרא בעיון את הפרק 'למען בטיחותך' בעמוד  20לפני שעובדיך יתחילו לעבוד עם הקומביסטימר ותן הוראות
בהתאם.
ודא שעובדיך מבינים את כללי העבודה הבטיחותית המצויינים בחלק זה בטרם יתחילו בעבודתם ושהם מקפידים
עליהם לחלוטין.
ודא שעובדיך מבינים את הערות האזהרה המצויינות בחלק זה ובהוראות הבאות בטרם יתחילו בעבודתם ושהם
בהחלט ינקטו באמצעי הנגד המתאימים.
ציוד הבטיחות האישי של עובדיך
ודא שעובדיך ילבשו את ציוד הבטיחות האישי ,אשר מתואר בפרק 'למען בטיחותך' ,חלק 'ציוד בטיחות אישי' בעמוד
 40בהתאם לסוג העבודה.
פני שטח חמים

סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות של חלקים פנימיים וחיצוניים של המכשיר.
המגע עם החלקים הפנימיים של חלל הבישול ,עם צידה הפנימית של דלת המכשיר ועם כל החלקים שנמצאים או
שנמצאו בעת הבישול בתוך חלל הבישול עלול לגרום לכוויות .גם המגע עם הארובה עלול לגרום לכוויות.
לפני תחילת עבודות הניקוי יש להמתין להתקררות חלל הבישול ל.60 °C-
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
מגע עם חומרי ניקוי

סכנה מפני צריבות או גירויים בעור ,בעיניים ובדרכי הנשימה
נוזל הניקוי ) ConvoClean new (Sונוזל השטיפה ) ConvoCare (Sגורמים במגע ישיר לגירוי בעור ,בעיינים ובדרכי
הנשימה .נוזל הניקוי ) ConvoClean forte (Sגורם במגע ישיר לצריבות בעור ,בעיניים ובדרכי הנשימה.
יש להימנע משאיבת אדים או רסיסים של נוזלי הניקוי והשטיפה.
אין ליצור מגע ישיר של העור ,העיניים והריריות עם נוזלי הניקוי והשטיפה.
אין להתיז חומרי ניקוי או חומר שטיפה אל תוך חלל הבישול בטמפרטורה מעל  ,60 °Cעקב סכנה גבוהה יותר
להיווצרות אדים צורבים או מגרים של נוזלי הניקוי.
אין לפתוח את דלת המכשיר בעת הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מיכלים מחוברים
בעת הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מנה בודדת יש לפתוח את דלת המכשיר אך ורק לאחר דרישה על ידי
התוכנה
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
גז דולף

סכנת פיצוץ עקב דליפת גז
גז דולף עלול לגרום לפיצוץ.
במקרה של מכשירים עם בסיס מצויד בגלגלים וצינור חיבור גמיש ניתן להוציא את המכשיר בתחומי מרווח
התנועה שלו למטרת ניקוי הגוף של המכשיר או הרצפה מתחתיו .מרווח התנועה נקבע על ידי התקן הקיבוע לשם
אבטחה מכאנית )בדרך כלל  0.5מ'(.
לעולם אין להפעיל כוחות משיכה על קווי החיבור

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3.2החלפת מיכל עם נוזל שטיפה
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  110והקפד על ההוראות הכלולים בו.
חומרי ניקוי דרושים
■
■
■

 1מיכל ) 10ל'( עבור נוזל השטיפה ConvoCare
כמות מספקת )בערך  10ל'( של מים רכים )למפרט ראה פרק 'נתונים טכניים' ,נושא 'איכות המים' בתוך מדריך
ההתקנה.
)ConvoCare Kתרכיז( ) 0.33ל'(

הכנת נוזל השטיפה  ConvoCareבתוך מיכל
על מנת למנוע היווצרות קצף לא רצוי בעת ערבוב התרכיז של  ConvoCareעם מים רכים ,פעל בצורה הבאה:
1.

פתח את המיכל הריק ).(1

2.

מלא את המיכל במים רכים ) (2עד מעט מתחת לסימון של  10ל'
).(4
שפוך לאחר מכן  0.33ל' של תרכיז ) ConvoCare K (3בזהירות
אל תוך המיכל ).(1
בדוק את מפלס הנוזל בתוך המיכל:
■ אם המפלס נמוך מסימון ה 10-ל' ) ,(4הוסף בזהירות את הכמות
הדרושה של מים רכים ).(2
■ אם המפלס מעל הסימון של  10ל' ) ,(4אזי הריכוז של נוזל
השטיפה נמוך מעט ממה שצויין .גם נוזל השטיפה בריכוז הנמוך
יותר ניתן לשימוש.

5.

סגור את המיכל וערבב את שני הנוזלים היטב על ידי נענוע
המיכל.

3.
4.

החלפת מיכל עם נוזל שטיפה
1.

2.

הסר את הפקק ממיכל העירבול של נוזל השטיפה .ConvoCare

■
■
■

מדריך למשתמש

אתר את המיכל שמחובר באמצעות הצינור )הירוק( בחיבור )(F
עבור נוזל השטיפה בצידו השמאלי התחתון של המכשיר.
הברג את הצינור ההזנה )הירוק( ) (2מהמיכל המסוים.
סלק את המיכל הריק של נוזל השטיפה.
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 5פעל כך בניקוי:
3.

■
■
■

4.

מדריך למשתמש

הכן את המיכל החדש והמלא ) (1עם נוזל השטיפה.
הכנס את צינור ההזנה )הירוק( ) (2אל המיכל המלא ) (1והברג
אותו.
ודא כי הצינור ללא קיפולים ופתח האיוורור שעל מכסה המיכל
פנוי.

■ בדוק את הצבת המיכלים:
■ מישור משטח העמידה של המיכלים לא יהיה מעל הקצה בו
רגלי המכשיר נוגעים בגוף המכשיר.
■ מישור משטח העמידה של המיכלים לא יהיה נמוך מ 1-מ'
מקצה זה.
■ ודא את התאמת החיבור מבחינת הצבע.
■ חובה לחבר את נוזל השטיפה בחיבור המכשיר .F
)שיוך הצבע הוא ירוק(.
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3.3החלפת מיכל עם חומר ניקוי
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  110והקפד על ההוראות הכלולים בו.
חומרי ניקוי דרושים
■

מיכל חלופי  ConvoClean newאו ConvoClean forte

החלפת מיכל עם חומר ניקוי
1.

2.

הסר את הפקק ממיכל נוזל הניקוי  ConvoClean newאו
.ConvoClean forte

■
■
■

מדריך למשתמש

אתר את המיכל שמחובר באמצעות הצינור )האדום( בחיבור
) (Gעבור נוזל הניקוי בצידו השמאלי התחתון של המכשיר.
הברג את הצינור ההזנה )האדום( ) (2מהמיכל המסוים.
סלק את המיכל הריק של נוזל הניקוי.
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 5פעל כך בניקוי:
3.

■
■
■

4.

מדריך למשתמש

הכן את המיכל החדש והמלא ) (1עם נוזל הניקוי.
הכנס את צינור ההזנה )האדום( ) (2אל המיכל המלא ) (1והברג
אותו.
ודא כי הצינור ללא קיפולים ופתח האיוורור שעל מכסה המיכל
פנוי.

■ בדוק את הצבת המיכלים:
■ מישור משטח העמידה של המיכלים לא יהיה מעל הקצה בו
רגלי המכשיר נוגעים בגוף המכשיר.
■ מישור משטח העמידה של המיכלים לא יהיה נמוך מ 1-מ'
מקצה זה.
■ ודא את התאמת החיבור מבחינת הצבע.
■ חובה לחבר את נוזל הניקוי בחיבור המכשיר .G
)שיוך הצבע הוא אדום(.
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3.4הכנסת חומר הניקוי מבקבוקי המנה הבודדת אל תוך חלל הבישול
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  110והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ הכנת חומרי הניקוי

58
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תנאים
■
■

הופעל פרופיל ניקוי של הניקוי האוטומטי של חלל הבישול עם מנה בודדת התוכנה תדרוש ממך להכניס או נוזל
הניקוי או נוזל שטיפה מתוך בקבוק מנה בודדת אל תוך חלל הבישול.
הוכנו בקבוקי המנה הבודדת של נוזל הניקוי ונוזל השטיפה הדרושים בהתאם לתוכנית הניקוי ,ראה 'הכנת
חומרי הניקוי' בעמוד .92

הכנסת חומר הניקוי מבקבוקי המנה הבודדת אל תוך חלל הבישול
1.

■
■
■

אין לפתוח את דלת המכשיר אלא לאחר דרישה מצד התוכנה
במהלך ביצוע הניקוי האוטומטי.
שים לב לתצוגת התוכנה.
בהתאם לתהליך הניקוי קח לידך בקבוק מנה בודדת של נוזל
ניקוי או של נוזל שטיפה.

אזהרה! סכנה מפני צריבות או גירויים בעור ,בעיניים ובדרכי
הנשימה
■ יש להימנע ממגע עם חומרי ניקוי או שטיפה בעת הכנסת
תכולת בקבוקוני המנה הבודדת אל תוך חלל הבישול.
■ יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
2.

■
■

3.

מדריך למשתמש

הברג את המכסה מבקבוק המנה הבודדת.
הקפד לא לפגוע באטם החותם את הבקבוק.

דחוף את הבקבוק בצורה אנכית ככל שניתן על הדורבן במרכז של
ניקוז חלל הבישול ,כך שהאטם ינוקב.
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 5פעל כך בניקוי:
4.

■
■

■

5.

■
■
■

השאר את הבקבוק בצורה אנכית על גבי הדורבן למשך של
כ 10-שניות ,על מנת שהבקבוק יתרוקן מכל הנוזל.
ודא חזותית אם הבקבוק אכן התרוקן מכל הנוזל .ניתן לזהות
את מפלס הנוזל הודות לחומר השקוף של בקבוק המנה
הבודדת.
במידת הצורך דחוף את שארית הנוזל מתוך הבקבוק בזמן שהוא
עדיין על הדורבן.

לאחר מכן משוך בזהירות את הבקבוק מהדורבן
סלק את הבקבוק מחלל הבישול.
חזור על השלבים  2עד  5אם התוכנה תדרוש ממך להכניס יותר
מבקבוק אחד עם מנה בודדת של חומר ניקוי או נוזל שטיפה.

אזהרה! סכנה לזיהום מזון על ידי חומרי ניקוי או שטיפה
■ יש להקפיד על שטחי עבודה נקיים מחומרי ניקוי ושטיפה.
■ אין להעמיד בקבוקי מנה בודדת על משטח העבודה עקב הסיכון
לשפיכת שאריות חומרי ניקוי ושטיפה.
6.

מדריך למשתמש

סגור את דלת המכשיר.
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3.5שחרור ונעילה של פח היניקה
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  110והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ פירוק והרכבה של הסולמות.
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke
חומרי ניקוי דרושים
כלים מתאימים ,למשל מברג שטוח לפתיחת הסגרים
תנאים
■
■
■

חלל הבישול התקרר לאחר ההפעלה האחרונה לטמפרטורה של .< 60 °C
במכשירים עם סולם :הסולם השמאלי פורק.
במכשירים עם מתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם  :(ConvoSmokeמתקן הסולמות  /סולמות לצלחות
ומסגרת ההטענה הוסרו מחלל הבישול.

שחרור וסיבוב של פח היניקה
1.

פתח את הסגרים למעלה ולמטה בעזרת כלי.

2.

סובב את פח היניקה אל תוך חלל הבישול.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:
נעילת פח היניקה
1.

לצורך נעילת פח היניקה פעל בצורה הפוכה לשחרורו וסיבובו.

2.

ודא כי הנעילות למעלה ולמטה סגורות.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3.6פירוק והרכבה של פח האטם התברואתי
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  110והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר

58

תנאים
■
■

הקומביסטימר התקרר לאחר ההפעלה האחרונה לטמפרטורה של .< 60 °C
דלת המכשיר פתוחה.

פירוק האטם התברואתי
1.

הסר את האטם שמסביב לפתח דלת המכשיר .לצורך כך התחל
בפינות.

הרכבה של האטם התברואתי
1.

התחל להרכיב שוב את האטם בארבע הפינות .לצורך כך התחל
באחת הפינות העליונות.

2.

לאחר הרכבת כל הפינות דחוף את האטם התברואתי בקפידה
לאורך הישרים אל תוך החריץ.
ודא כי האטם התברואתי מונח צמוד וללא פיתולים או גלים.

מדריך למשתמש
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3.7שחרור ונעילה של דלת הזכוכית הפנימית
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  110והקפד על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר

58

תנאים
חלל הבישול התקרר לאחר ההפעלה האחרונה לטמפרטורה של .< 60 °C
שחרור וסיבוב של דלת הזכוכית הפנימית
1.

פתח את דלת המכשיר.

2.

דחוף לאחור את הקשת הקפיצית העליונה והתחתונה.

3.

סובב את הזכוכית הפנימית.

נעילה של דלת הזכוכית הפנימית
1.
2.

מדריך למשתמש

לצורך נעילה של דלת הזכוכית הפנימית פעל בצורה הפוכה
משחרורה וסיבובה.
ודא כי הקשתות הקפיציות נועלות שוב באופן תקין את הזכוכית
הפנימית למעלה ולמטה .רק אז ניתן לסגור את דלת המכשיר.
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 5פעל כך בניקוי:

 5.3.8ריכון וניקוי של מיכל מאגר שומנים )רק עם (ConvoGrill
למען בטיחותך בעבודתך עם המכשיר
לפני תחילת העבודה ודא שהבנת את הכללים והערות האזהרה המצוינים בפרק 'עבודה בטיחותית עם המכשיר'
בעמוד  110והקפד על ההוראות הכלולים בו.
עבודה עם שומנים/שמנים שאובים
■
■
■
■
■

שומנים ושמנים שאינם עוד בשימוש יש לסלק בהתאם לחוקים וההוראות הספציפיות של כל מדינה ,ובהתאם
להוראות של חברות מחזור מקומיות.
אין לסלק שומנים דרך הביוב.
אין להשתמש בשמנים/שומנים שאובים להכנת מאכלים.
אגור את השומנים במיכלי אגירה מתאימים והעבר אותם למערכת סילוק הזבל.
חלה חובת הדרכה של העובדים על ידי מפעיל הקומביסטימר.

חומרי ניקוי דרושים
■
■
■

מברשת גדולה לניקוי בקבוקים
חומר רגיל לשטיפת כלים
מיכל אגירה מתאים עבור שומן שאוב )קיבולת <<  10ליטר(

מאפייני מיכל מאגר שומנים
יש להשתמש אך ורק במיכל המקורי משום שהוא עשוי מחומרים העומדים בדרישות לאגירת שומנים חמים.
ריכון וניקוי של מיכל מאגר שומנים
1.

הסר את ההברגה ) (1עם הצינור המחובר ממיכל מאגר השומנים
).(2
תלה את ההברגה ) (1עם הצינור המחובר עם הפתח כלפי מעלה
בתושבת דמויית המזלג ) .(3בכך תמנע ששומן שנשפך ילכלך את
הרצפה ויהפוך אותה לחלקלקה.
ודא כי בעבודה עם מיכל מאגר השומנים ) (2שום שומן לא ילכלך
את הרצפה ויהפוך אותה לחלקלקה .דבר זה חשוב במיוחד בעת
שינוע של מיכל מאגר השומנים המלא והפתוח ).(2
שפוך את השומן השאוב ממיכל מאגר השומנים ) (2אל תוך מיכל
איסוף השומן השאוב .לצורך כך הטה את מיכל מאגר השומנים
) (2הצידה כדי למנוע גלישת שומן.
נקה את מיכל מאגר השומנים ) (2מבפנים בחומר ניקוי ,בהרבה
מים חמים ובמברשת לניקוי בקבוקים.
שטוף את מיכל מאגר השומנים ) (2במים ולאחר מכן ייבש אותו.

6.

הברג שוב את ההברגה ) (1עם הצינור המחובר על מיכל מאגר
השומנים ).(2
מקם את מיכל מאגר השומנים ) (2בצורה ישרה על משטח ישר
ונגיש בקרבת המכשיר .מישור העמידה של המיכל ) (2לא יהיה
גבוה מ 15-ס"מ ממישור העמידה של המכשיר .אזור עבודתו של
המפעיל חייב להישאר פנוי.

2.
3.

4.
5.

7.

מדריך למשתמש
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 6פעל כך באחזקה:

 6פעל כך באחזקה:
מטרת פרק זה
בפרק זה יוסבר לך אילו עבודות אחזקה יש לבצע בקומביסטימר ובאיזה תדירות .יוסבר לך איך לעבוד עם
הקומביסטימר בעת עבודות אחזקה ואיך לפעול בעת עבודות האחזקה .בנוסף תסופק לך סקירה על תקלות אפשריות
של המכשיר אשר עלולות להופיע בעת ההפעלה.

 6.1עיקרי עבודות האחזקה של הקומביסטימר
 6.1.1הערות לגבי האחריות ויצירת קשר עם שירות הלקוחות
הערות לגבי האחריות
על מנת לתבוע זכויות אחריות עבור הקומביסטימר חובה שהמכשיר יותקן על פי הוראות מדריך התקנה זה על ידי
טכנאי תחזוקה מקצועי של שירות לקוחות מוסמך .מימוש האחריות יתבצע אך ורק כשרשימות התיוג המלאות
ממדריך ההתקנה נמצאות בידי היצרן.
במקרה של נזקים עקב הצבה ,התקנה ,שימוש ,ניקוי ,שימוש בחומרי ניקוי ,אחזקה ,תיקון או הסרת אבנית לא
תקינים ,פוקעת האחריות.
להארכת האחריות על חלקי חילוף למשך שנתיים יש לרשום את המכשיר באתר הבית של היצרן
).(www.convotherm.de
מידע דרוש
בעת יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו ,אנא הכן את פרטים הבאים לגבי המכשיר:
■ מס' פריט של המכשיר )ראה 'זיהוי של הקומביסטימר שלך' בעמוד (8
■
מס' סידורי של המכשיר )ראה 'זיהוי של הקומביסטימר שלך' בעמוד (8
נתוני קשר
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
גרמניה
קבלה
טלפון )מרכזיה(
פקס
אינטרנט
ייעוץ להפעלה
קו חם
דוא"ל

(+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

מכירות
דוא"ל מכשירים/ציוד עזר
דוא"ל חלפים

con.verkaufsabwicklung@manitowoc.com
convotherm-spares@manitowoc.com

שירות הלקוחות
קו חם טכני )משרד(
דוא"ל

(+49) (0) 8847 67 541
convotherm-service@manitowoc.com

מדריך למשתמש
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 6פעל כך באחזקה:

 6.1.2תוכנית אחזקה
כללים עבור אחזקת המכשיר
למען הפעלה בטיחותית של המכשיר חובה לבצע באופן תדיר עבודות אחזקה במכשיר .הכוונה היא לעבודות אחזקה
הניתנות לביצוע על ידי המפעיל וכמו כן לעבודות אחזקה שחובה שתבוצענה על ידי טכנאי תחזוקה מקצועי של
חברת אחזקה מוסמכת )שירות לקוחות(.
עבודות אחזקה הניתנות לביצוע על ידי המפעיל
מה יש לתחזק?

מתי?

חומרים דרושים

החלפת האטם התברואתי

עם הופעת סדקים באטם או שהוא
שומני

החלפת נורת הלוגן של תאורת חלל
הבישול

כאשר נורת ההלוגן איננה מאירה
בשום מצב הפעלה

תקינות מד-חום ליבה ומד-חום
לבישול בוואקום

יש לבדוק באופן שבועי את מדידת
החום בתוך מים רותחים

על פי רשימת החלפים:
 1אטם תברואתי
על פי רשימת החלפים:
 1נורת הלוגן  12וולט
-

עבודות תחזוקה שחייבות להתבצע על ידי שירות הלקוחות
מה יש לתחזק?

באיזה תדירות?  /מתי?

אחזקה כללית
יש לכוונן את מערכת ריכוך המים
הסרת אבנית מדוד החימום

פעם בשנה
כשמופיע רובד לבן בתוך חלל הבישול
לפי דרישה

מדריך למשתמש
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 6פעל כך באחזקה:

 6.2טיפול בתקלות
 6.2.1קודי שגיאה
תקלה ותגובות נדרשות
בטבלה הבאה רשומות כל התקלות שייתכן וניתנות לטיפול על ידך .במידה ובקומביסטימר ממשיכה להופיע אותה
תקלה שניסית לתקן ,יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
בהודעות על תקלה אחרות שאינן מופיעות כאן יש תמיד ליצור קשר עם שירות הלקוחות על מנת לטפל בהן.
מס' תקלה

תיאור התקלה

תגובה נדרשת

E01.x

חוסר מים

יש לפתוח את אספקת מים  /שני קווי המים

E02

טמפרטורה גבוהה מדי

E05

אין גז

פתח את התקן נעילת הגז והפעל את
המכשיר מחדש.

E10

תקלת מסנן מים

החלף את מרכך המים

E34.0

תקלה משאבת דוד חימום

E58.0

תקלה במשאבה של הזרקת חומר ניקוי

יש לנתק את המכשיר למשך כ 10-שניות
מהחשמל ולהפעילו מחדש
■ מלא את המיכל בחומר הניקוי הדרוש
והפעל את המכשיר מחדש.
■ במידת הצורך יש לחזור על הפעולה עד
התמלאות הצינורות בחומר הניקוי.

E59.0

תקלה במשאבה של הזרקת נוזל שטיפה

E81.0

שגיאה מצב בישול

יש ליצור את פרופיל הבישול מחדש

E99

נתק בתקשורת

E99.9

תקלה באתחול

יש לנתק את המכשיר למשך כ 10-שניות
מהחשמל ולהפעילו מחדש
יש לנתק את המכשיר למשך כ 10-שניות
מהחשמל ולהפעילו מחדש

■
■

■
■

מדריך למשתמש
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ניקוי רשת הגנה של המאוורר ברצפה
החיצונית
פינוי פתח האוויר ברצפת המכשיר

מלא את המיכל עם נוזל שטיפה והפעל את
המכשיר מחדש.
במידת הצורך יש לחזור על הפעולה עד
התמלאותם של הצינורות בנוזל השטיפה.

 6פעל כך באחזקה:

 6.2.2הפעלת חירום
הפעלת הקומביסטימר במצב חירום
בעת תקלה שאיננה ניתנת לתיקון באופו זמני ,קיימת האפשרות של הפעלת הקומביסטימר במצב חירום.
הפעלת החירום מאפשרת עבודה מוגבלת עם המכשיר למרות תקלה.
בכל מקרה יש לפנות לשירות לקוחות!
תנאים
המכשיר נמצא במצב הפעלת חירום.
נשמעת התראה.
קוד שגיאה מופיע בתצוגה.

■
■
■

הפעלת המכשיר במצב הפעלת חירום.
אשר את התקלה עליה הופקה התראה והפעל פרופיל בישול או
ניקוי שמבוסס על מצב הפעלה זמין.

1.

הגבלות
■
■
■
■
■

ייתכנו זמני בישול ארוכים יותר ותוצאות בישול לא אחידות .לכן דרושה שימת לב לתהליך הבישול ולמצב המוצר
שלך.
תיתכן צריכת מים גבוהה יותר.
ייתכן שלא ניתן לבצע את הניקוי האוטומטי או החצי-אוטומטי של חלל הבישול ,או לבצע אותו בצורה חלקית
בלבד.
ייתכן שמד-חום הליבה ומד-החום האופציונלי לבישול בוואקום לא מוכנים לשימוש.
ניתן לבחור אך ורק פונקציות שלא מושפעות מהתקלה הקיימת.

פונקציות זמינות בעת הפעלת חירום
בטבלה הבאה רשומות כל התקלות בהן ניתן להפעיל את המכשיר בהפעלת חירום לפחות לתקופה קצרה בצורה
מצומצמת למרות הופעת התקלה.
מס'
תקלה

E
B

E
S

 G Gפונקציות זמינות בעת הפעלת חירום
S B

E00.0

x

x

x

x

E01.x

x

x

x

x

E03.x

x

-

x

-

E05.1.x
E05.3.x

#

#

x

-

כל הפונקציות
■
■
■
■
■
■
■

אוויר חם עד 140 °C
בישול  Delta-Tעד 140 °C
אוויר חם  Cook&Holdעד 140 °C
Smoker
אוויר חם  ecoCookingעד 140 °C
אדים ב 100 °C-בדיוק
Smoker

הגבלות  /אופן הפעולה
התקלה הקודמת איננה
מופיעה עוד
■ אין חימום מקדים של
דוד חימום
■ לא ניתן להפעיל ניקוי

■
■
■

■

מדריך למשתמש

■
■

אדים ב 100 °C-בדיוק
Smoker
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התארכות זמן הבישול
ייתכנו תוצאות בישול לא
אחידות
רכיב חימום דוד חימום
בלבד ,אין רכיב חימום
חלל בישול
לא ניתן להפעיל ניקוי

לא ניתן להפעיל ניקוי

 6פעל כך באחזקה:
מס'
תקלה

E
B

E
S

 G Gפונקציות זמינות בעת הפעלת חירום
S B

E05.2.x

#

#

x

#

E10

x

x

x

x

E21.1

x

-

x

-

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

#

E27.1
E27.3
E27.4

x

x

x

x

E28.1.x

x

-

#

#

■
■
■
■
■
■

אוויר חם
אוויר חם בישול Delta-T
 Cook&Holdאוויר חם
Smoker
Crisp&Tasty
 ecoCookingאוויר חם

כל הפונקציות
■
■

הגבלות  /אופן הפעולה
■
■

-

אדים ב 100 °C-בדיוק
Smoker

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

מדריך למשתמש

אדים ב 100 °C-בדיוק
Smoker

התארכות זמן הבישול
ייתכנו תוצאות בישול לא
אחידות
רכיב חימום דוד חימום
בלבד ,אין רכיב חימום
חלל בישול
לא ניתן להפעיל ניקוי

לא ניתן להפעיל ניקוי

כל הפונקציות ,מלבד:
■ קיטור לבישול Delta-T
■ קיטור משולב לבישול Delta-T
■ אוויר חם בישול Delta-T

לא זמינות פונקציות עם
מד-חום ליבה או מד-חום
לבישול בוואקום כאשר יש
פחות משני נקודות מדידה

כל הפונקציות ,מלבד:
■ קיטור לבישול Delta-T
■ קיטור משולב לבישול Delta-T
■ אוויר חם בישול Delta-T

לא זמינות פונקציות עם
מד-חום ליבה או מד-חום
לבישול בוואקום

אוויר חם
אוויר חם בישול Delta-T
 Cook&Holdאוויר חם
Smoker
Crisp&Tasty
 ecoCookingאוויר חם
אוויר חם
אוויר חם בישול Delta-T
 Cook&Holdאוויר חם
Smoker
Crisp&Tasty
 ecoCookingאוויר חם
אוויר חם עד 140 °C
בישול  Delta-Tעד 140 °C
אוויר חם  Cook&Holdעד 140 °C
Smoker
אוויר חם  ecoCookingעד 140 °C
אוויר חם
אוויר חם בישול Delta-T
 Cook&Holdאוויר חם
Smoker
Crisp&Tasty
 ecoCookingאוויר חם

כל הפונקציות

■

אין חימום מקדים של
דוד חימום
לא ניתן להפעיל ניקוי

■
■

אין חימום מקדים של
דוד חימום
לא ניתן להפעיל ניקוי

לא ניתן להפעיל ניקוי

■
■

■
■

צריכת מים מוגברת עקב
קירור מתמיד של המאגר
לא ניתן להפעיל ניקוי

אין חימום מקדים של
דוד חימום
לא ניתן להפעיל ניקוי

-

קיטור בפחות מ100 °C-
בישול  Delta-Tקיטור בפחות מ100 °C-
 Cook&Holdקיטור בפחות מ100 °C-
הגברת קיטור ידנית

126

לא ניתן להפעיל ניקוי

 6פעל כך באחזקה:
מס'
תקלה

E
B

E
S

 G Gפונקציות זמינות בעת הפעלת חירום
S B

E28.2.1
E28.2.3

x

#

#

#

E30.1
E30.3

x

x

x

x

■

E33.0

x

#

x

#

■

E34.0

x

#

x

#

■

E35.0

x

x

x

x

■

E58.0

x

x

x

x

כל הפונקציות

E59.0

x

x

x

x

כל הפונקציות

E61.0

x

x

x

x

■

E62.0

x

x

x

x

■

E63.0

#

x

#

x

■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

אוויר חם
אוויר חם בישול Delta-T
 Cook&Holdאוויר חם
Smoker
Crisp&Tasty
 ecoCookingאוויר חם
כל הפונקציות ,מלבד:
■ ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול
אוויר חם
 Cook&Holdאוויר חם
Smoker
Crisp&Tasty
 ecoCookingאוויר חם
כל הפונקציות ,מלבד:
■ ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול
■ ניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול
כל הפונקציות ,מלבד:
■ Crisp&Tasty
■ ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול
■ ניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול

כל הפונקציות ,מלבד:
■ ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול
■ ניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול
כל הפונקציות ,מלבד:
■ ניקוי אוטומטי מלא של חלל הבישול
■ ניקוי חצי-אוטומטי של חלל הבישול
אוויר חם
אוויר חם בישול Delta-T
 Cook&Holdאוויר חם
Smoker
Crisp&Tasty
 ecoCookingאוויר חם

הגבלות  /אופן הפעולה
לא ניתן להפעיל ניקוי

השלכות על הניקוי בלבד
■
■

■
■

אין שטיפת דוד חימום
השלכות על הניקוי

השלכות על הניקוי
וCrisp&Tasty-

התקלה נוגעת רק לניקוי
האוטומטי של חלל הבישול
עם מיכלים מחוברים
התקלה נוגעת רק לניקוי
האוטומטי של חלל הבישול
עם מיכלים מחוברים
השלכות על הניקוי בלבד
השלכות על הניקוי בלבד

■
■

E72.x

x

x

x

x

כל הפונקציות

-

E73.1

x

x

x

x

כל הפונקציות

-

E91.x

x

x

x

x

כל הפונקציות

-

E92.x

x

x

x

x

כל הפונקציות

-

E200.x

x

x

x

x

כל הפונקציות

-

x
#

אין חימום מקדים של
דוד חימום
לא ניתן להפעיל ניקוי

אין חימום מקדים של
דוד חימום
לא ניתן להפעיל ניקוי

הפעלת חירום אפשרית
הפעלת חירום איננה אפשרית
הודעת שגיאה איננה קיימת בסוג מכשיר זה ומשום כך ההפעלה איננה מוגבלת בגין שגיאה זו )המגבלות
המופיעות בטבלה תקפות אך ורק עבור שאר סוגי מכשיר(.

מדריך למשתמש
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 6פעל כך באחזקה:

 6.2.3הפרעות בתפעול
הפרעות בבישול
הפרעה

סיבה אפשרית

תגובה נדרשת

השחמה לא שווה

פח היניקה לא נעול בצורה תקינה

'שחרור ונעילה של פח היניקה' בעמוד
117
בצע חימום מקדים של חלל הבישול
בחר טמפרטורה נמוכה יותר והארך את
זמן הבישול

החימום מקולקל חלקית או לחלוטין

יש לפנות לשירות הלקוחות

חלל הבישול איננו מחומם
טמפרטורת הבישול גבוהה מדי

הפרעות במכשיר
הפרעה

סיבה אפשרית

תגובה נדרשת

המכשיר איננו מגיב למשך
 10-20שניות להזנת נתונים

קריסת התוכנה

לא ניתן יותר להדליק או
לכבות את המכשיר
בעת סגירת הדלת זרימת מים
למטה

מתג ההפעלה נעול במשך  3שניות

לחץ במשך  5שניות את מתג ההפעלה או
נתק את המכשיר למשך  5שניות
מהחשמל
נסה שוב לאחר  3שניות.

בכל הסיבות האפשריות
סתימה או היצרות בצנרת מי-שופכין
או בצנרת מערכת הביוב
חיבור מי ביוב קבוע במכשירים עם
ניקוי אוטומטי מלא ,אוטומטי או
חצי-אוטומטי של חלל הבישול
סתימה או חשיפה של הארובה

סתימה בצינור הניקוז
בגרסת :EB
בגרסת :EB
במשך העבודה מותזים מים אל לא בוצעה השטיפה האוטומטית
היומית של דוד החימום
תוך חלל הבישול
מים עומדים בתוך חלל הבישול סתימה בניקוז חלל הבישול
מארובת האוורור בצידו העליון שסתום בארובת האוורור מקולקל
של המכשיר יוצא קיטור

זהירות! סכנת זיהום
יש להשמיד מזון שהגיע לכלל מגע עם
מים אלה.
■ יש לבדוק את צנרת מי-השופכין ואת
מערכת הביוב של המבנה ולבצע ניקוי
במידת הצורך
■ במידת הצורך התקנה של סיפון
יש לסלק את החסימה
ניקוי פתח הניקוז של המכשיר
בגרסת :EB
יש לרוקן ולשטוף את דוד החימום
יש לשטוף את ניקוז חלל הבישול
אזהרה! סכנת כוויות עקב קיטור חם
ואדים
יש לפנות לשירות הלקוחות

הפרעות בעת הניקוי
הפרעה

סיבה אפשרית

כתמים שחורים בתוך חלל הבישול

חומר ניקוי לא נכון

תגובה נדרשת
■

■

■

מים קשים מדי

מדריך למשתמש
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יש להשתמש בConvoClean-
 forteעבור הניקוי האוטומטי של
חלל הבישול עם מיכלים מחוברים
יש להשתמש בConvoClean-
 forte Sעבור הניקוי האוטומטי
של חלל הבישול עם מנה בודדת
יש להשתמש בConvoClean-
 newאו בConvoClean forte-
עבור הניקוי החצי-אוטומטי של
חלל הבישול

יש לכוון את קושי המים ,ראה
'נתונים טכניים' במדריך ההתקנה

 6פעל כך באחזקה:
הפרעה

סיבה אפשרית

תגובה נדרשת

תוצאת הניקוי ירודה

בחירה שגוייה של דרגת הלכלוך

יש לבחור דרגת ניקוי גבוהה יותר

שימוש בחומר ניקוי לא נכון

■

■

■

מדריך למשתמש
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יש להשתמש בConvoClean-
 forteאו בConvoClean new-
עבור הניקוי האוטומטי של חלל
הבישול עם מיכלים מחוברים
יש להשתמש בConvoClean-
 forte Sאו בConvoClean new-
 Sעבור הניקוי האוטומטי של חלל
הבישול עם מנה בודדת
יש להשתמש בConvoClean-
 newאו בConvoClean forte-
עבור הניקוי החצי-אוטומטי של
חלל הבישול

 6פעל כך באחזקה:

 6.3עבודות אחזקה
6.3.1

עבודה בטיחותית בעת עבודות אחזקה

למען בטיחותך ובטיחות עובדיך
קרא בעיון את הפרק 'למען בטיחותך' בעמוד  20לפני שעובדיך יתחילו לעבוד עם הקומביסטימר ותן הוראות
בהתאם.
ודא שעובדיך מבינים את כללי העבודה הבטיחותית המצויינים בחלק זה בטרם יתחילו בעבודתם ושהם מקפידים
עליהם לחלוטין.
ודא שעובדיך מבינים את הערות האזהרה המצויינות בחלק זה ובהוראות הבאות בטרם יתחילו בעבודתם ושהם
בהחלט ינקטו באמצעי הנגד המתאימים.
ציוד הבטיחות האישי של עובדיך
ודא שעובדיך ילבשו את ציוד הבטיחות האישי ,אשר מתואר בפרק 'למען בטיחותך' ,חלק 'ציוד בטיחות אישי' בעמוד
 40בהתאם לסוג העבודה.
כללים בסיסיים להפעלה בטיחותית
במידה והקומביסטימר הוזז בצורה לא תקינה ביודעין או לכאורה )בכוונה או בטעות( לאחר ההתקנה ,מותר להמשיך
ולהפעיל את המכשיר אך ורק אם מתקיימים התנאים הבאים:
■ אין במכשיר ובציוד העזר שבשימוש נזקים נראים לעין.
■ אין בקווי האספקה של חשמל ,מים ,שפכים ונוזלי ניקוי נזקים נראים לעין ,הם מקובעים ,לא דולפים בשום מקום
ונראים לאחר בדיקה בטיחותיים וכשירים.
■ מולאו 'דרישות לשמישות של הקומביסטימר' בעמוד .21
■ מולאו 'דרישות לסביבת הקומביסטימר' בעמוד .21
■
כל הערות הבטיחות נמצאות במקומם.
רק במכשירים מופעלים בגז:
■
בוצעה על ידי טכנאי תחזוקה בדיקה של כל חלקי הקומביסטימר מובילי גז על אטימות מקומות החיבור השונים
של המרכיבים מובילי גז ,ואטימות הגז מתקיימת בכל המקומות בתוך ומחוץ למכשיר.
כללים עבור החלפת חלקי מכשיר
על מנת להבטיח את הפעלתו הבטיחותית של המכשיר יש להשתמש בעת החלפת חלקי מכשיר אך ורק בחלקי חילוף
מקוריים של היצרן.
חלקים מוליכי חשמל

סכנה למכת חשמל עקב חלקים מוליכי חשמל
המגע עם חלקים מוליכי זרם מתחת לכיסוי ולוח ההפעלה עלולים לגרום למכת חשמל.
ודא כי הכיסוי ולוח ההפעלה הורכבו.
ודא כי עבודות אחזקה מתחת לכיסוי ,מתחת ללוח ההפעלה ובכבל לאספקת החשמל תבוצענה רק על ידי אנשי
מקצוע של שירות לקוחות מוסמך.
פני שטח חמים

סכנת כוויות עקב טמפרטורות גבוהות של חלקים פנימיים וחיצוניים של המכשיר.
המגע עם החלקים הפנימיים של חלל הבישול ,עם צידה הפנימית של דלת המכשיר ועם כל החלקים שנמצאים או
שנמצאו בעת הבישול בתוך חלל הבישול עלול לגרום לכוויות .גם נגיעה באחת הארובות עלולה לגרום לכוויות.
לפני תחילת עבודות האחזקה יש להמתין להתקררות חלל הבישול ל.60 °C-
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
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 6פעל כך באחזקה:
חלקי פח חדים

סכנה לפציעות עקב חלקי פח חדים
עבודות עם או מאחורי חלקי פח חדים עלולות לגרום לחתכים בידיים.
יש לפעול במשנה זהירות.
יש ללבוש את ציוד המגן האישי.
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 6פעל כך באחזקה:

 6.3.2החלפת האטם התברואתי
למען בטיחותך בעת עבודות אחזקה
לפני תחילתן של עבודות האחזקה ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת עבודות אחזקה' בעמוד  130ושמור על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ פירוק והרכבה של פח האטם התברואתי

58
119

היקף האספקה של חלפים:
חלק החילוף הדרוש הינו על פי רשימת החלפים:
■  1אטם תברואתי
תנאים
יש לוודא שקיימים התנאים הבאים:
■ הקומביסטימר התקרר לאחר ההפעלה האחרונה לטמפרטורה של .< 60 °C
■ דלת המכשיר פתוחה.
■
האטם החדש נבדק לאיתור נזקים ונמצא תקין.
החלפת האטם התברואתי
לצורך פירוק האטם הישן והרכבה של האטם החדש פעל כפי שמתואר ב'-פירוק והרכבה של האטם התברואתי'
בעמוד .119
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 6פעל כך באחזקה:

 6.3.3החלפת נורת הלוגן של תאורת חלל הבישול
למען בטיחותך בעת עבודות אחזקה
לפני תחילתן של עבודות האחזקה ודא שהבנת את הכללים ואת הערות האזהרה המצוינות בפרק 'עבודה בטיחותית
בעת עבודות אחזקה' בעמוד  130ושמור על ההוראות הכלולים בו.
ידע קודם נדרש
עליך להכיר את הפעולות הבאות:
■ פתיחה וסגירה בטיחותית של דלת המכשיר
■ פירוק והרכבה של הסולמות.
■ הטענה והוצאה של תבשילים בעגלת סולמות )מלבד (ConvoSmoke

58
80
71

היקף האספקה של חלפים:
חלק החילוף הדרוש הינו על פי רשימת החלפים:
■  1נורת הלוגן  12וולט
חומרי ניקוי דרושים
אתה זקוק לדברים הבאים:
■ מפתח אלן SW 8
העבודה עם נורת ההלוגן
גע בנורת ההלוגן התקינה רק באמצעות כפפות נקיות או במטלית .אין לגעת באצבעות חשופות בחלק הזכוכית של
נרות הלוגן חדשות או כאלה שנועדו לשימוש חוזר.
במידה ולא ניתן להוציא את נורת ההלוגן במלואה ,למשל כשהחיבורים תקועים ,יש לקרוא מיד לטכנאי של שירות
לקוחות.
תנאים
יש לוודא שקיימים התנאים הבאים:
■ הקומביסטימר נותק מהחשמל ואובטח מפני הפעלה לא רצויה.
■ חלל הבישול התקרר לאחר ההפעלה האחרונה לטמפרטורה של .< 60 °C
■ במכשירים עם סולם :הסולם הימני סובב אל תוך חלל הבישול.
■ במכשירים עם מתקן סולמות  /סולמות לצלחות )לא עם  :(ConvoSmokeמתקן הסולמות  /סולמות לצלחות
ומסגרת ההטענה הוסרו מחלל הבישול.
■ נורת ההלוגן התקררה.
■ הנורה החדשה נבדקה לאיתור נזקים ונמצאה תקינה.
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 6פעל כך באחזקה:
פירוק נורת ההלוגן
1.

פרק את ארבעת הברגים המשושים של תאורת חלל הבישול
באמצעות מפתח אלן.
הודות למבנה ייחודי ,המכלול של ברגים ,מסגרת כיסוי ,זכוכית
ואטם כולל התפס יישאר כיחידה אחת בעת שחרור הברגים.

2.

הורד את המכלול כולו מקיר חלל הבישול .

3.

הכנס את היד דרך הפתח של דופן חלל הבישול אל תוך בית
הרפלקטור ,משוך את נורת ההלוגן כלפי מעלה והוצא אותה
בצורה ישרה.

הרכבת נורת ההלוגן
1.

מדריך למשתמש

■ לצורך הרכבת נורת ההלוגן פעל בסדר פעולות הפוך לפירוקה.
יש להדק את הברגים ללא הפעלת כוח מופרזת על מנת להבטיח
את אטימות בית הרפלקטור מפני לחות) .הידוק חזק מדי של
הברגים עלול לגרום לשבירת הזכוכית(.
■ עם תום העבודות סלק את כל העצמים מחלל הבישול ונגב או
שטוף את חלל הבישול.
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