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1 Általános rendelkezések
A fejezet célja
Ebben a fejezetben információkat közlünk a kombipároló azonosítására és a kézikönyv használatára
vonatkozóan.

1.1 EK megfelelőségi nyilatkozat elektromos készülékekre
Gyártó
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Deutschland
A megfelelőségi nyilatkozat érvényessége
Ez a megfelelőségi nyilatkozat a következő elektromos készülék típusokra érvényes:
C4 6.10 ES
C4 6.10 EB

C4 6.20 ES
C4 6.20 EB

C4 10.10 ES
C4 10.10 EB

C4 10.20 ES
C4 10.20 EB

Nyilatkozat az irányelveknek való megfelelőségről
A gyártó kijelenti, hogy a fent említett kombipároló megfelel a következő irányelveknek:
2006/42/EK (Gépipari irányelv)
■
2014/30/EU (EMC-irányelv)
■
2011/65/EU (RoHS-irányelv)
A 2014/35/EU irányelv (A kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelv) betartottuk a gépekről szóló
irányelv 1.5.1 számának I melléklete szerint.
■

Teljesített szabványok elektromos készülékeknél
Az elektromos készülékek teljesítik a következő európai szabványok követelményeit:
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

■

A dokumentációért felelős meghatalmazott:
A 2006/42/EK irányelv 2. számának II melléklete szerinti műszaki dokumentációk összeállításáért fele‐
lős meghatalmazott: Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manito‐
woc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Németország.
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Eglfing, 2016-04-20

Ralf Klein

i.A. Lutz Isenhardt

i.V. Gisela Rosenkranz

Managing Director & Vice President
Convotherm

Director Global Product Compliance

Manager Engineering / Technical
Documentation
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1.2 EG megfelelőségi nyilatkozat gázkészülékekre
Gyártó
Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice,
Talstraße 35, 82436 Eglfing, Deutschland
A megfelelőségi nyilatkozat érvényessége
Ez a megfelelőségi nyilatkozat a következő gázkészülék típusokra érvényes:
C4 6.10 GS
C4 6.10 GB

C4 6.20 GS
C4 6.20 GB

C4 10.10 GS
C4 10.10 GB

C4 10.20 GS
C4 10.20 GB

Nyilatkozat az irányelveknek való megfelelőségről
A gyártó kijelenti, hogy a fent említett kombipároló megfelel a következő irányelveknek:
2006/42/EK (Gépipari irányelv)
■
2014/30/EU (EMC-irányelv)
■
2011/65/EU (RoHS-irányelv)
■
2009/142/EG (gázfogyasztó berendezés)
A 2014/35/EU irányelv (A kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelv) betartottuk a gépekről szóló
irányelv 1.5.1 számának I melléklete szerint.
■

Teljesített szabványok gázkészülékeknél
A gázkészülékek teljesítik a következő európai szabványok követelményeit:
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
■

Elvégzett modellvizsgálatok
Akkreditált intézmény gázvizsgálatra és elektromos biztonságra:
GASTECC Kiwa, P.O. Box 137, 7300 AC Apeldoorn, The Netherlands
■
A jelentés száma: 140602245
A dokumentációért felelős meghatalmazott:
A 2006/42/EK irányelv 2. számának II melléklete szerinti műszaki dokumentációk összeállításáért fele‐
lős meghatalmazott: Convotherm Elektrogeräte GmbH, Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manito‐
woc Foodservice, Talstraße 35, 82436 Eglfing, Németország.
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Eglfing, 2016-04-20

Ralf Klein

i.A. Lutz Isenhardt

i.V. Gisela Rosenkranz

Managing Director & Vice President
Convotherm

Director Global Product Compliance

Manager Engineering / Technical
Documentation

1.3 Környezetvédelem
Alapvető magyarázat
Vevőink elvárásai, a törvényes előírások és szabványok, valamint cégünk hírneve határozza meg
minden termékeink és szolgáltatásaink minőségét.
Környezetvédelmi politikánkkal gondoskodunk az összes környezettel kapcsolatos rendelet és törvény
betartásáról, ezen kívül pedig kötelezettséget vállalunk környezetvédelmi szolgáltatásaink folyamatos
javítására.
A csúcsminőségű termékek gyártásának további biztosítása, valamint környezetvédelmi céljaink elér‐
ése érdekében minőség- és környezetvédelmi irányítási rendszert dolgoztunk ki.
Ez a rendszer megfelel az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szabvány követelményeinek.
Környezetvédelmi eljárások
A következő eljárásokat vesszük tekintetbe:
■
Maradék nélküli komposztálható töltőanyagok használata
■
Az RoHS irányelvnek megfelelő termékek használata
■
A vegyi anyagokra vonatkozó REACH törvény
■
Biológiailag lebomló tisztítószerek ajánlása és használata
■
Az elektronikai hulladék újra feldolgozása
■
A kiszolgált készülékek hulladékként való elszállítása környezetbarát módon, a gyártó által
Álljon ki velünk együtt a környezetvédelem mellett.
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1.4 A kombipároló azonosítása
A típustábla helye
A típustábla a kombipároló bal oldalán található.
A típustábla felépítése és szerkezete elektromos készülékeknél
Tétel

Megnevezés

1

A készülék megnevezése
Combi Steamer (a kombipároló angol megnevezése)
Kereskedelmi megnevezés
Alkotórész
Jelentés

2

C4
eT
eD
xx.yy számjegyek
EB
ES
-N
3

Elektromos adatok

4

Sorozatszám
Alkotórész
Fűtés típusa
Gőzelőállítás módja
A készülék mérete

Convotherm 4 készüléksorozat
easyTouch-vezérlés
easyDial-vezérlés
A készülék mérete
Elektromos készülék bojlerrel
Elektromos készülék vízbefecsken‐
dezéssel
NSF tanúsítású készülékeknél

Jelentés
Elektromos készülék (X, V)
■ Befecskendező (S)
■ Bojler (B)
■
■
■
■

Gyártási év

■
■
■

Gyártási hónap

■
■
■
■

Folyószám
5
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9

6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
2014 (14)
2015 (15)
...
Január (01)
Február (02)
Március (03)
...

4 jegyű

1 Általános rendelkezések
A típustábla felépítése és szerkezete gázkészülékeknél
Típustábla

Kiegészítő tábla

Megnevezés
1
2

A készülék megnevezése
Combi Steamer (a kombipároló an‐
gol megnevezése)
Kereskedelmi megnevezés
Alkotórész
Jelentés
C4

3
4

Convotherm 4 készü‐
léksorozat
eT
easyTouch-vezérlés
eD
easyDial-vezérlés
xx.yy szám‐ A készülék mérete
jegyek
GB
Gázkészülék bojlerrel
GS
Gázkészülék vízbefec‐
skendezéssel
-N
NSF tanúsítású kés‐
zülékeknél
Elektromos adatok
Sorozatszám
Alkotórész
Jelentés
Fűtés típusa Gázkészülék (Y, W)
Gőzelőállí‐ ■ Befecskendező (S)
tás módja
■ Bojler (B)
A készülék
mérete

■
■
■
■

Gyártási év

■
■
■

Gyártási
hónap

■
■
■
■

Folyószám
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6.10 (1)
6.20 (2)
10.10 (3)
10.20 (4)
2014 (14)
2015 (15)
...
Január (01)
Február (02)
Március (03)
...

4 jegyű

5

Cikkszám

6

A gázra vonatkozó adatok

7

Országjelzés

8

Gázkategória

9

A készülék gáz-előbeállítása
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1.5 A vevői dokumentáció felépítése
A vevői dokumentáció részei
A kombipároló vevői dokumentációja a következő részekből tevődik össze:
■
Felszerelési kézikönyv
■
Kezelési kézikönyv (ez a kézikönyv)
■
easyTouch kezelési útmutató (kivonat az onscreen-súgóból)
■
Az easyTouch-ba integrált onscreen-súgó (teljes útmutató a szoftver kezeléséhez)
■
easyDial kezelési útmutató
A felszerelési kézikönyv témái
A felszerelési kézikönyv képzett szakszemélyzet számára készült, lásd: 'A személyzettel szemben
támasztott követelmények' a felszerelési kézikönyvben).
A felszerelési kézikönyv a következő témákat fogja át:
■
Felépítés és működés: a kombipároló felszerelése szempontjából lényeges elemeket írja le
■
Biztonság: leírja a felszerelési tevékenység során lehetséges összes veszélyt és az alkalmas elle‐
nintézkedéseket
■
Szállítás: tartalmazza a kombipároló szállításához szükséges információkat
■
Felállítás: felsorolja és leírja a kombipároló felállítási változatait
■
Felszerelés: leírja az összes szükséges tápcsatlakozást
■
Üzembe helyezés: leírja a kombipároló első üzembe helyezését
■
Üzemen kívül helyezés: leírja a kombipároló életciklusának végén szükséges tevékenységeket
■
Műszaki adatok és bekötési vázlatok: tartalmazza a kombipároló összes szükséges műszaki infor‐
mációját
■
Ellenőrző listák: tartalmazza az ellenőrző listákat a kombipároló felszereléséhez és garanciájához
A kezelési kézikönyv témái
A kezelési kézikönyv betanított személyzet és képzett szakszemélyzet számára készült, lásd: 'A sze‐
mélyzettel szemben támasztott követelmények' oldalon 41 a kezelési kézikönyvben).
A felszerelési kézikönyv a következő témákat fogja át:
■
Felépítés és működés: a kombipároló kezelése szempontjából lényeges elemeket írja le
■
Biztonság: leírja a kombipároló kezelése során lehetséges összes veszélyt és az alkalmas ellenin‐
tézkedéseket
■
Ételkészítés: leírja a szabályokat, a munkameneteket, a kezelési lépéseket és a készülék kezelé‐
sét az ételkészítés közben
■
Tisztítás: felsorolja és leírja a tisztítási eljárásokat, tisztítószereket, munkameneteket, kezelési lép‐
éseket és a készülék kezelését a tisztítás közben
■
Karbantartás: tartalmaz garanciaelőírásokat, karbantartási tervet, információkat a zavarokkal, hi‐
bákkal és vészüzemmel kapcsolatban, valamint munkameneteket, kezelési lépéseket és a készü‐
lék kezelését a karbantartásnál
A kezelési útmutató és az onscreen-súgó témái (csak easyTouch)
A kezelési útmutató és az onscreen-súgó (csak easyTouch) betanított személyzet és képzett szaksze‐
mélyzet számára készült, lásd: 'A személyzettel szemben támasztott követelmények' oldalon 41 a
kezelési kézikönyvben). Az easyTouch esetében a kezelési útmutató az onscreen-súgó kivonata.
A kezelési útmutató és az onscreen-súgó (csak easyTouch) a következő témákat fogják át:
■
A kezelőfelület felépítése: ismerteti a kombipároló kezelőfelületét
■
A szoftver kezelése: útmutatókat tartalmaz a főzőprofilok beviteléhez és indításához, tisztítóprofilok
behívásához, főzési és tisztítási folyamatok indításához; leírja a Settings beállításait és az adatok
importját és exportját
■
Kiválasztott főzőprofilok: listázza a kipróbált főzőprofilokat

Kezelési kézikönyv
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1.6 Feltétlenül elolvasandó biztonsági információ
Biztonsági információ az ügyféldokumentációban
A kombipárolóre vonatkozó biztonsági információkat csak a felszerelési kézikönyv és a kezelési kézi‐
könyv tartalmazza.
A felszerelési kézikönyvben megtalálhatók a biztonsági információk az ott leírt tevékenységekhez a
szállítás, felállítás, felszerelés, üzembe vétel és üzemen kívül helyezés során.
A kezelési kézikönyvben megtalálhatók a biztonsági információk az ott leírt tevékenységekhez a fő‐
zés, tisztítás és karbantartási munkák során.
A kezelési útmutatót a biztonsági információkat tekintve mindig a kezelési kézikönyvvel vagy a felszer‐
elési kézikönyvvel összefüggésben kell látni. A tiszta szoftverkezelésen túmenő tevékenységeknél a
kezelési kézikönyvben és a felszerelési kézikönyvben megadott biztonsági információkat kell figye‐
lembe venni.
A dokumentum feltétlenül elolvasandó részei
Ha nem veszi figyelembe az ebben a dokumentumban szereplő információkat, akkor akár halálos sér‐
ült is szenvedhet és anyagi kárt okozhat.
A biztonság garantálása érdekében a kombipárolóval dolgozó valamennyi személynek mindenfajta
munkavégzés megkezdése előtt át kell olvasnia a dokumentum következő részeit és meg kell értenie
azok tartalmát:
■
az 'Az ön biztonsága érdekében' oldalon 21 c. fejezetet.
■
az elvégzendő tevékenységet ismertető fejezeteket.
Veszélyjelzés
Veszélyjelzés

Jelentés
Potenciális sérülésekre figyelmeztet. Kövesse az ezen szimbólum után
álló összes figyelmeztető utalást a lehetséges sérülés vagy haláleset el‐
kerülésére.

A figyelmeztető utalások megjelenítése
A figyelmeztető utalások a következő biztonsági fokozatok szerint vannak kategorizálva:
Biztonsági fokozat

Következmények

Valószínűség

Halál/súlyos (nem visszafordítható) sér‐ Közvetlenül várható
ülés
Halál/súlyos (nem visszafordítható) sér‐ Esetleg
ülés
Könnyű sérülés (visszafordítható)
Esetleg
ÉRTESÍTÉS

Kezelési kézikönyv

Anyagi károk

Esetleg

12

1 Általános rendelkezések

1.7 Néhány szó a kezelői kézikönyvről
Cél
Ez a kezelési kézikönyv arra hivatott, hogy biztosítsa a szükséges információkat a kombipároló keze‐
lésével foglalkozó személyek részére, lehetővé téve a készülék szabályos és biztonságos kezelését,
tisztítását, valamint a kisebb karbantartási munkák végrehajtását.
Célcsoportok
A célcsoport neve

Tevékenységek

Szakács

Lényegében szervezési tevékenységeket végez, mint pl.:
■ Főzőprofiladatok bevitele
■ Meglévő főzőprofilok szerkesztése a Szakácskönyvben
■ Új főzőprofilok fejlesztése
■ Készülékbeállítások végrehajtása
Ezen kívül adott esetben elvégzi az összes kezelői tevékenységet is.
Végzi a konkrét kezelést, pl. a következő műveletek végrehajtásával:
■ Adagolás a kombipárolóba
■ Főzőprofilok indítása
■ A főzött termék kivétele
■ A kombipároló tisztítása
■ A kombipároló átszerelése, amennyiben meghatározott főzési folyama‐
tokhoz szükséges
■ Kisebb karbantartási munkák

Kezelő

A kezelési kézikönyv felépítése
Fejezet/szakasz

Cél

Általános rendelkezések

■

Támogatja önt a kombipároló azonosításában
Elmagyarázza, hogyan kell használni ezt a kezelési kézi‐
könyvet

Szakács

Leírja a kombipároló funkcióit
Elmagyarázza a kombipároló meghatározott alkatrészeit
és leírja azok helyzetét

Szakács
Kezelő

Ismerteti a kombipároló rendeltetésszerű használatát
Ismerteti a kombipároló által okozott veszélyeket és az al‐
kalmas elemi intézkedéseket
Különösen ezt a fejezetet kell tüzetesen átolvasni!

Szakács
Kezelő

Leírja a kombipároló adagolási lehetőségeit és maximális
adagolási mennyiségeit
Elmagyarázza, hogyan kell bekapcsolni a kombipárolót
Tartalmazza az ételkészítés és regenerálás munkafolya‐
matainak útmutatóit
Tartalmazza a kombipároló kezelésének útmutatóit, ame‐
lyekre az ételkészítés és regenerálás során ismétlődően
szükség van

Szakács
Kezelő

■

Szerkezet és működés

■
■

Az Ön biztonsága érde‐
kében

A következőképpen jár‐
jon el a főzésnél

■

■

■
■
■
■

Kezelési kézikönyv

Célcsoport
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Fejezet/szakasz
A következőképpen jár‐
jon el a tisztításnál

Cél
■
■
■
■
■

A következőképpen jár‐
jon el a karbantartásnál

■
■
■
■
■

Célcsoport

Ismerteti elviekben a tisztítási eljárásokat
A tisztítási tervet tartalmazza
Leírja a tisztítószereket és ismerteti azok előkészítését
Tartalmazza a tisztítás munkafolyamatainak útmutatóit
Tartalmazza és hivatkozik a kombipároló kezelésének út‐
mutatóira, amelyekre a tisztítás során ismétlődően szük‐
ség van

Kezelő

Tartalmazza a karbantartási tervet
Útmutatást ad a lehetséges vészüzemhez fellépő hibák
esetén
Tartalmazza a lehetséges hibák és zavarok katalógusát
és leírja a szükséges reakciókat
Tartalmazza azon karbantartási munkák útmutatóit, ame‐
lyeket a felhasználó saját maga végezhet el
Hivatkozik a kombipároló kezelésének azon útmutatóira,
amelyekre a karbantartási munkáknál szükségesek

Kezelő

Tizedes számok írásmódja
A nemzetközi egységesség érdekében mindig tizedespontot alkalmazunk.

Kezelési kézikönyv
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2 Szerkezet és működés
A fejezet célja
Ebben a fejezetben a kombipároló felépítését ismertetjük és elmagyarázzuk a készülék funkcióit.

2.1 A kombipároló funkciói
A főzés üzemmódjai
A kombipárolóban különböző élelmiszereket főzhet. Ehhez a kombipároló a következő üzemmódok‐
ban működhet:
■
Gőz
■
Kombinált gőz
■
Forró levegő
■
Smoker (opcióként)
Standard főzési eljárások
A főzés üzemmódokkal a HumidityPro, Crips&Tasty, Ventilátorsebesség és BakePro ACS+ kiegészítő
funkciókkal összekapcsolva pl. a következő főzési eljárások végezhetők el:
■
■
■
■
■

Főzés
Blansírozás
Sütéskor
Átsütéskor
Konzerválás

■
■
■
■
■

Gőzölés
Párolás
Roston sütés
Csőben sütés
Füstölés (opcióként)

■
■
■
■

Párolás
Párolás
Pékáru sütése
Élelmiszer felolvasztása

Speciális főzési eljárások
Az üzemmódok és kiegészítő funkciók kombinációjában az easyTouch esetében a következő spe‐
ciális ételkészítési eljárásokat hajthatja végre:
■
■

Alacsony hőmérsékletű főzés
Cook&Hold

■
■

DT-főzés
Éjszakai párolás

■
■

ecoCooking
Oxigénben szegény bio-főzés

A regenerálás üzemmódok
Kombipárolójában különböző ételek regenerálása lehetséges. Ehhez a kombipároló a következő hár‐
om üzemmódban működhet:
■
Regenerálás à la Carte
■
Bankettregenerálás (csak az easyTouch esetében)
■
Tányérregenerálás (csak az easyTouch esetében)
Főzőprofilok és szakácskönyv
A főzőprofil főzőparaméterek, pl. főzőhőmérséklet és főzőidő kombinációja. Elkészítheti saját főzőpro‐
filjait és a 'Szakácskönyvben' kezelheti őket. Ezen kívül a 'Szakácskönyv' már előre definiált főzőprofi‐
lokat tartalmaz.
Főzőtértisztítás az easyTouch esetében
A főzőtértisztításhoz két tisztítórendszer áll rendelkezésre:
■
ConvoClean+ teljesen automatikus főzőtértisztítás
■
Tetszőleges kombinációk választhatók 4 tisztítási fokozatból, 3 tisztítási időtartamból és a gőz‐
fertőtlenítés és szárítás kiegészítő funkciókból
■
főzőtértisztítás tisztítószerek alkalmazása nélkül, öblítés vízzel
■
főzőtértisztítás csak ConvoCare öblítőszerrel
■
Félautomatikus főzőtértisztítás

Kezelési kézikönyv
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Főzőtértisztítás az easyDial esetében
A főzőtértisztításhoz két tisztítórendszer áll rendelkezésre:
■
ConvoClean teljesen automatikus főzőtértisztítás:
■
8 tisztítóprofil különböző szennyeződési fokhoz, részben gőzfertőtlenítéssel és szárítással
együtt választható
■
főzőtértisztítás tisztítószerek alkalmazása nélkül, öblítés vízzel
■
Félautomatikus főzőtértisztítás

Kezelési kézikönyv
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2.2 A kombipároló szerkezete és működése
Alkatrészek és működés (elektromos asztali készülékek)
Az alábbi ábra 6.10 nagyságú elektromos kombipárolót mutat, az összes elektromos asztali készülé‐
ket képviselve:

Té‐
tel

Megnevezés

Működés

1

Szellőzőcsonk

■
■

Beszívja a környezeti levegőt a főzőtér páramentesítése céljá‐
ból.
Kiegyenlíti a nyomásingadozásokat a főzőtérben

2

Levegőelszívó-csonk

Kiengedi a forró párát

3

Ajtófogantyú

■
■
■
■

4

A készülék ajtaja

■
■

5

Kezelőpanel

■
■

6

Elszívólemez

■
■

7

Beakasztható állványkeret

8

Maghőmérséklet-érzékelő,
Sous Vide érzékelő (opció‐
ként)

A készülék ajtajának nyitására és zárására szolgál
Résnyire nyitott levegőztető állás a készülék biztonságos nyitá‐
sához („biztonsági kapocs”)
Becsapási funkció
Antibakteriális anyag ezüstionokkal ("HygienicCare")
A főzőtér lezárására szolgál
Nyitáskor a készülék oldalán hátra tolható helytakarékosság
céljából („eltűnőajtó”) (opcionális)
A készülék kezelésére szolgál
Antibakteriális ("HygienicCare")
A hő egyenletes eloszlatására szolgál a főzőtérben
Elválasztja a ventilátorteret a főzőtértől

Szabványos főzött étel tartók fogadására szolgál
■
■

A főzött termék maghőmérsékletének mérésére szolgál
Opcióként belső, fix bekötésű és/vagy külső, ideiglenesen be‐
köthető változatként kivitelezve

9

Ajtó csepegtető kád

Összegyűjti a készülékajtón, belül lefolyó kondenzvizet

10

Főzőtér

Biztosítja a főzött termék elhelyezését a főzési folyamat közben

11

A készülék cseppfogó tál‐
cája
Görgős kézizuhany
(kivételes esetben ezen
felszereltség nélkül)

Összegyűjti a főzőtérből a lecsepegő folyadékot ill. kondenzvizet

■

Főzőtér-világítás

■

12

13

■
■

■

14

Típustábla

Kezelési kézikönyv

Kizárólag a főzőtér vízzel történő kiöblítésére szolgál
A használatot követően automatikusan visszahúzódik a tartóba
Antibakteriális ("HygienicCare")
Megvilágítja a főzőteret.
Programvezérelt

A készülék azonosítására szolgál
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Alkatrészek és működés (gáz asztali készülékek)
Az alábbi ábra 6.10 nagyságú kombipárolót mutat, az összes gáz asztali készüléket képviselve:

Té‐
tel

Megnevezés

Működés

1

Szellőzőcsonk

■
■

Beszívja a környezeti levegőt a főzőtér páramentesítése céljá‐
ból.
Kiegyenlíti a nyomásingadozásokat a főzőtérben

2

Füstgázelvezető csonk

Elvezetik a forró füstgázt

3

Levegőelszívó-csonk

Kiengedi a forró párát

4

Ajtófogantyú

■
■
■
■

5

A készülék ajtaja

■
■

6

Kezelőpanel

■
■

7

Elszívólemez

■
■

8

Beakasztható állványkeret

9

Maghőmérséklet-érzékelő,
Sous Vide érzékelő (opció‐
ként)

A készülék ajtajának nyitására és zárására szolgál
Résnyire nyitott levegőztető állás a készülék biztonságos nyitá‐
sához („biztonsági kapocs”)
Becsapási funkció
Antibakteriális anyag ezüstionokkal ("HygienicCare")
A főzőtér lezárására szolgál
Nyitáskor a készülék oldalán hátra tolható helytakarékosság
céljából („eltűnőajtó”) (opcionális)
A készülék kezelésére szolgál
Antibakteriális ("HygienicCare")
A hő egyenletes eloszlatására szolgál a főzőtérben
Elválasztja a ventilátorteret a főzőtértől

Szabványos főzött étel tartók fogadására szolgál
■
■

A főzött termék maghőmérsékletének mérésére szolgál
Opcióként belső, fix bekötésű és/vagy külső, ideiglenesen be‐
köthető változatként kivitelezve

10

Ajtó csepegtető kád

Összegyűjti a készülékajtón, belül lefolyó kondenzvizet

11

Főzőtér

Biztosítja a főzött termék elhelyezését a főzési folyamat közben

12

A készülék cseppfogó tál‐
cája
Görgős kézizuhany
(kivételes esetben ezen
felszereltség nélkül)

Összegyűjti a főzőtérből a lecsepegő folyadékot ill. kondenzvizet

■

Főzőtér-világítás

■

13

14

■
■

■

15

Típustábla

Kezelési kézikönyv

Kizárólag a főzőtér vízzel történő kiöblítésére szolgál
A használatot követően automatikusan visszahúzódik a tartóba
Antibakteriális ("HygienicCare")
Megvilágítja a főzőteret.
Programvezérelt

A készülék azonosítására szolgál
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Alkatrészek és működés speciális biztosításhoz (csak a börtön-kivitelnél)
Az alábbi ábra speciális kivitelt mutat egy 6.10 nagyságú kombipárolón való speciális biztosításhoz, az
összes készüléknagyságot képviselve:

Té‐
tel

Megnevezés

Működés

1

Kezelőpanel reteszelhető
burkolata

2

Lakat

A burkolat lehajtható a kezelőpanel elé és reteszelhető a készülé‐
kházon a kombipároló illetéktelen kezelésének megakadályozá‐
sára.
■ A kezelőpanel burkolatának reteszelésére a készülékházon
■ Nem része a szállítási terjedelemnek

3

Lakat

■
■

4

Készülékajtó reteszelős‐
zerkezete

Kezelési kézikönyv

A készülék ajtajának reteszeléséhez a készülékházon
Nem része a szállítási terjedelemnek

Két fokozatban teszi lehetővé a készülék ajtajának reteszelését a
készülék ajtajának illetéktelen nyitása és zárása megakadályozá‐
sára
A készülék ajtajának viselkedése:
■ A felső reteszelési pozíció használatánál a készülék ajtaja kom‐
plett zárva marad.
■ Az alsó reteszelési pozíció használatánál a készülék ajtaja ré‐
sre nyitott levegőztetési pozícióig nyitható.

19

2 Szerkezet és működés

2.3 A kezelőpanel felépítése és működése
A kezelőpanel felépítése és részei az easyTouch-nál
Tétel

Megnevezés

Működés

1

A készülék
BE/KI
kapcsolója
Full-Touch-Dis‐
play

Be- és kikapcsolja a kombipárolót.

■

USB port

USB-stick csatlakoztatása

2

3

A készülék központi kezelése
Kezelés a képszimbólumok megérinté‐
sével a kezelőmezőn (Full-Touch-Dis‐
play)
■ Állapotkijelzők

A kezelőpanel felépítése és részei az easyDial-nél

Kezelési kézikönyv

Tétel

Megnevezés

Működés

1

Be- és kikapcsolja a kombipárolót.

2

A készülék
BE/KI
kapcsolója
Kezelőmező

3

USB port

USB-stick csatlakoztatása

4

C-Dial

Beállítja a főzési paramétereket az impul‐
zusadó forgatásával és megnyomásával.
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A készülék központi kezelése
■ Az ételkészítési programok bevitelére
szolgáló gombok
■ Kijelzők a beállított értékek megjeleníté‐
sére
■ Kezelőnek szóló kérések kijelzései

3 Az Ön biztonsága érdekében

3 Az Ön biztonsága érdekében
A fejezet célja
Ebben a fejezetben azokat az ismereteket közvetítjük, amelyek segítségével ön biztonságosan tudja
majd használni a kombipárolót, anélkül, hogy saját magát vagy másokat veszélyeztetne.
Figyelmesen olvassa át mindenekelőtt ezt a fejezetet!

3.1

Alapvető biztonsági előírások

Ezeknek az előírásoknak a célja
Ezek az előírások azt hivatottak biztosítani, hogy mindenki, aki a kombipárolóval dolgozik, alaposan
tájékozódjon a veszélyekről és az óvintézkedésekről, továbbá hogy betartsa az üzemeltetési útmuta‐
tóban közölt és a kombipárolón elhelyezett figyelmeztető utalásokat. Ezen előírások semmibe vevése
akár halálos sérülés vagy anyagi kár veszélyével járhat.
A vevői dokumentációban található kézikönyvek kezelése
Tartsa be a következő előírásokat:
■
Teljesen olvassa át az 'Az Ön biztonsága érdekében' c. és a tevékenységét érintő fejezeteket.
■
Tartsa készenlétben a vevői dokumentáció kézikönyveit, hogy bármikor utánanézhessen a szük‐
séges adatoknak.
■
Amennyiben másnak továbbadja a kombipárolót, úgy mellékelje hozzá a vevői dokumentáció kézi‐
könyveit is.
A kombipároló kezelése
Tartsa be a következő előírásokat:
■
A kombipároló kezelését csak a jelen üzemeltetési útmutatóban rögzített követelményeknek meg‐
felelő személyek végezhetik.
■
A kombipárolót csak az ismertetett célra használja. Semmiképpen ne használja a kombipárolót
más, a rendeltetéshez esetleg nagyon hasonló célra.
■
Foganatosítsa valamennyi, a jelen üzemeltetési útmutatóban közölt és a kombipárolón feltüntetett
óvintézkedést. Mindenek előtt használja az előírt személyi védőfelszerelést.
■
Csak a megadott munkahelyeken tartózkodjon.
■
Semmiképpen ne módosítsa a kombipárolót, pl. ne szereljen le arról alkatrészeket, ill. ne szereljen
fel arra nem megengedett alkatrészeket. A legfontosabb, hogy semmilyen biztonsági berendezést
nem szabad üzemen kívül helyezni.
A folytatásban ...
Kapcsolódó témák
A kombipároló rendeltetésszerű felhasználása
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3.2

A kombipároló rendeltetésszerű felhasználása

Rendeltetésszerű felhasználás
■

■
■

A kombipárolót kizárólag különféle élelmiszerek szabványos főzött étel tartóban (pl. szabványos
gasztronómiai edényekben, sütési méretű lemezeken) történő ételkészítésre tervezték és gyártot‐
ták. Ehhez gőzt, forró levegőt és kombinált gőzt (nyomás nélkül túlhevített gőzt) használnak.
A főzött étel tartói nemesacélból, kerámiából, műanyagból, alumíniumból, zománcozott acélból va‐
gy üvegből készülhetnek. Az üvegből készült főzött étel tartók nem mutathatnak sérülést.
A kombipároló kizárólag professzionális vendéglátóipari használatra szolgál.

A használat korlátozása
Nem minden anyagot szabad kombipárolóban felforrósítani:
■
NEM: száraz por vagy granulátum
■
NEM: könnyen gyulladó tárgyak 270 °C gyulladási pont alatt, pl. könnyen gyulladó olajok, zsírok,
műanyagok
■
NEM: élelmiszerek zárt dobozokban
Az üzemi személyzettel szemben támasztott követelmények
■

■

A kombipároló üzemeltetését csak meghatározott követelményeket kielégítő személyzet végezheti.
A képzettségével és szakképesítéssel kapcsolatos követelményeket lásd: 'A személyzettel és a
munkahelyekkel kapcsolatos követelmények' oldalon 41.
A személyzetnek tisztában kell lennie a nehéz terhek kezelésével kapcsolatos kockázatokkal és
magatartási szabályokkal.

A kombipároló működőképességével szemben támasztott követelmények
■
■
■

A kombipárolót csak akkor szabad működtetni, ha minden biztonsági berendezés rendelkezésre áll
és működőképes, valamint szabályszerűen reteszelve van.
Be kell tartani a kombipároló üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó gyártói előírásokat.
A kombipárolót csak a mindenkori megengedett maximális töltési súllyal szabad megrakni, lásd: 'A
kombipároló adagolási kapacitása' oldalon 46.

A kombipároló környezetével szemben támasztott követelmények
A kombipároló előírt környezete
■
Környezeti hőmérséklet +4 °C és +35 °C között
■
NEM lehet mérgező vagy robbanásveszélyes környezet
■
Száraz konyhapadló a baleseti kockázat csökkentése érdekében
A felállítás helyének előírt tulajdonságai
■
NEM lehet tűzjelző, automatikus tűzoltóberendezés közvetlenül a készülék felett
■
NEM megengedett éghető anyag, gáz vagy folyadék a készülék felett, rajta, alatta vagy annak kö‐
zelében.
Betartandó alkalmazási korlátozások
■
Szabadban csak eső- és szélvédővel szabad működtetni
■
A készüléket üzem közben NEM szabad csúsztatni vagy mozgatni
Tisztítási feltételek
■
■
■
■

Csak a gyártó által engedélyezett tisztítószereket szabad használni.
A tisztításhoz NEM szabad nagynyomású tisztítóberendezést használni.
A külső tisztításhoz NEM szabad vízsugarat használni. A görgős kézizuhany vízsugarát kizárólag a
főzőtér tisztítására szabad felhasználni.
A kombipároló berendezést NEM szabad savval kezelni vagy savgőzök hatásának kitenni, kivéve a
főzőtér és a bojler vízkőmentesítését meghatalmazott szervizüzem által, a gyártó útmutatója szer‐
int.
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3.3

A kombipárolón feltüntetett figyelmeztető utalások

Helyhez kötött alépítmény
A kombipároló helyhez kötött alépítménye egy helyhez kötött munkaasztal vagy egy helyhez kötött tar‐
tóállvány. Ezek az alépítmények nem mozgatásra készültek és ennek megfelelően nincs olyan fels‐
zereltségük, ami a mozgatást támogatná.
Mobil alépítmény
A kombipárolóhoz mobil alépítmény például egy görgős munkaasztal vagy egy görgős lábazat vagy
görgős tartóállvány.
A figyelmeztető utalások elhelyezése
Az alábbi ábra 6.10 nagyságú elektromos kombipárolót mutat mobil alépítménnyel, az összes asztali
készüléket képviselve:

Keretes kocsi (opcionális; a ConvoSmoke-nál
nem)

Szükséges figyelmeztető utalások
A következő figyelmeztető utalásoknak mindig jól láthatóan kell elhelyezve lenniük a kombipárolón és
az opcionális tartozékokon a megjelölt területeken.
Terület

Figyelmeztető
utalás

Leírás

1

Figyelmeztetés veszélyes elektromos feszültségre / áramütésre
Az áramvezető alkatrészek miatt fennáll az áramütés veszélye, ami‐
kor felnyitják a védőburkolatot.

2

Figyelmeztetés forró gőzre és párára
A készülék ajtajának nyitásakor a kilépő forró gőz és pára forrázás‐
veszélyt okozhat.
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Terület
2 és 3
3 a ConvoSmoke-nál
nem

2
csak mobil
alépítmény
esetén
3
a ConvoSmoke-nál
nem
2
csak mobil
alépítmény
esetén

Kezelési kézikönyv

Figyelmeztető
utalás

Leírás
Figyelmeztetés forró főzött termékre, forró főzött étel tartóra és forró
folyadékra
Égési sérülés veszélye áll fenn a forró főzött termék és a főzött étel
tartó következtében, ha a főzött étel tartók kibillennek a tálcaszintek‐
ről, vagy a főzött termék lecsúszik a ferdén tartott főzött étel tartókról.
Ez a veszély különösen nagy azokon a tálcaszinteken, amelyek a ke‐
zelő beláthatósága fölött vannak.
A folyékony főzött termék kiloccsanása miatt fennáll a forrázás veszé‐
lye, amennyiben a felső tálcaszinteken folyadékot vagy főzés közben
folyékonnyá váló főzött terméket helyeznek el. Azokon a felső tálcas‐
zinteken, amelyek az Ön beláthatósága fölött vannak, ne használjon
folyékony vagy folyékonnyá váló főzött termékeket.
Figyelmeztetés a kombipároló billenésére és felborulására
Borulásveszély áll fenn a kombipároló mozgatása esetén. A kombi‐
párolót csak nagy óvatossággal szabad mozgatni.
Figyelmeztetés a keretes kocsi billenésére és felborulására
Borulásveszély áll fenn a keretes kocsi mozgatása esetén. A keretes
kocsit csak nagy óvatossággal szabad mozgatni. A keretes kocsi
mozgatásánál ügyeljen a zavaró tárgyakra vagy a padló egyenetlen‐
ségeire.
Figyelmeztetés a készülékcsatlakozások károsodására vagy leválasz‐
tására
A kombipároló mozgatása esetén fennáll a készülékcsatlakozások
károsodásának vagy leválasztásának veszélye. A kombipárolót csak
nagy óvatossággal, a csatlakozóvezetékek játékának megfelelően
mozgassa. Biztosítsa a kombipároló minden mozgatás után elgurulás
ellen.
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3.4

A veszélyek áttekintése

A veszélyek kezelésével és az óvintézkedésekkel kapcsolatos általános szabályok
A kombipároló konstrukciójából adódóan a felhasználó védett mindenfajta, szerkezetileg ésszerűen ki‐
küszöbölhető veszéllyel szemben.
A kombipároló rendeltetéséből adódóan azonban vannak további fennmaradó kockázatok, amelyek
elkerülésére meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket. A védőberendezések bizonyos mértékig vé‐
delmet nyújthatnak e veszélyek némelyikével szemben. Ügyelni kell azonban arra, hogy ezek a biz‐
tonsági berendezések a helyükön legyenek és működjenek.
Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen jellegűek ezek a fennmaradó kockázatok és milyen a hatá‐
suk.
Veszélyes helyek
Az alábbi ábra 6.10 méretű kombipárolót mutat, az összes gáz asztali készüléket képviselve:

Magas hőmérséklet kialakulása (1)
A kombipároló a főzőtérben, a készülékajtó belső oldalán és a felül található csőcsonkokon felforróso‐
dik. Ez a tényező okozza:
■
Tűzveszély a kombipároló hőleadása következtében
■
Égési sérülés veszélye a külső és a kombipárolóban található belső forró felületeknél, ezen kívül
belül a készülék forró részeinél és a főzött étel tartóinál, valamint a főzéshez használt tartozékok‐
nál
■
Égési sérülés veszélye a készülék tetején található csőcsonkoknál
■
Égési sérülés veszélye a forró, a főzésnél használt tartozékoknál, ha azokat a főzés után kiveszik
a készülékből és más helyre teszik. Ez különösen a tartókeretekre vonatkozik (ConvoSmoke-nál
nem), vagy a füstölő fiókra (csak a ConvoSmoke-nál).
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Forró gőz/pára (2)
A kombipárolóban forró gőz, ill. pára jön létre, amely a készülékajtó nyitásakor távozik, az ajtó zárt he‐
lyzetében pedig az a levegőelszívó-csonkon keresztül, felül kerül kivezetésre a készülékből. Ez a té‐
nyező okozza:
■
A készülékajtó nyitásakor a forró gőz forrázásveszélyt okozhat. A készülék ajtaja és annak bizton‐
sági zára megvédi Önt a forró gőztől, amennyiben a készülékajtó nyitásakor a résre nyitott leve‐
gőztetési pozíciót használja és ügyel arra, hogy a készülék ajtaja sértetlen legyen. Különös figye‐
lem szükséges a készülékajtó nyitásakor, ha a felső ajtóél a látómező alatt található, mint a tartóáll‐
vány esetében.
■
A forró gőz és a forró zsír forrázásveszélyt okozhat, amennyiben vízsugarat irányítanak forró zsír‐
ba.
■
Forrázásveszély a készülék tetején található csőcsonkok magas hőmérséklete miatt
Forró folyadékok
A kombipárolóban ételeket készítenek. Ezek az ételek lehetnek folyékonyak is vagy készítés közben
folyékonnyá válhatnak. Ez a tényező okozza:
■
Forrázásveszély a szakszerűtlen kezelés esetén esetleg kiloccsanó forró folyadékok által
Áramvezető alkatrészek (3)
A kombipároló áramvezető részeket tartalmaz. Ez a tényező azt jelenti:
■
Az áramvezető részek veszélyt jelentenek, amennyiben a burkolat nincs a helyén
■
Fennáll az áramütés veszélye, amikor a kombipárolót kívülről kézizuhannyal tisztítják
Ventilátorkerék (4)
A kombipárolóban a készülék méretétől függően található egy vagy két ventilátorkerék. Ez a tényező
okozza:
■
A főzőtérben, az elszívólemez mögött a ventilátorkerék kézsérülést okozhat, amennyiben szabály‐
talanul szerelték fel az elszívólemezt
Érintkezés tisztítószerekkel
A kombipároló tisztítását speciális tisztítószerekkel kell végezni. Ez a tényező okozza:
■
Részben maró hatású tisztítószerek okozta veszély
Egymással szemben mozgó részek (5)
A különböző tevékenységeknél, pl. a készülékajtó zárásakor/nyitásakor vagy annak tisztításakor fen‐
náll a kéz zúzódás és nyírás okozta sérülésének veszélye.
Kézizuhany (6)
A kombipárolón található egy kézizuhany, amely különböző veszélyek forrása lehet:
■
Fennáll a forrázás veszélye, ha pl. tisztítás céljából a kézizuhannyal vizet fecskendeznek a forró
főzőtérbe.
■
Fennáll a forrázás veszélye, amennyiben a kombipároló folyékony zsír felmelegítésére szolgáló
készülékek közvetlen közelében található és a kézizuhannyal vizet fecskendeznek ezekbe a kés‐
zülékekbe
■
Fennáll a forrázás veszélye, amennyiben a főzőtérben egy folyékony zsírt tartalmazó edény talál‐
ható, amelybe kézizuhannyal vizet permeteznek
■
Fennáll az áramütés veszélye, amikor a kombipárolót kívülről kézizuhannyal tisztítják
A hűtési lánc megszakítása
A főzőtér idő előtti megrakása esetén, pl. a főzési program indítási idejének előzetes kiválasztásakor
vagy a főzés megszakításakor a hűtött élelmiszerek hűtési lánca megszakadhat. Ez a tényező okoz‐
za:
■
Az élelmiszer mikrobiológiai kontaminációja veszélyt jelent az ön vendégeire nézve
Kezelési kézikönyv
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Gáz (7)
Ez a kombipároló egy gázkészülék. Ez a tényező további veszélyeket feltételez:
■
Robbanásveszély áll fenn hibás, ill. tömítetlen gázvezeték esetén
■
Fennáll az égési sérülés veszélye a füstgázelvezető csonkokon keresztül kilépő forró füstgáz miatt.
■
Tűzveszély áll fenn a gázkészülék feletti forró füstgáz miatt.
■
A konyhában fennáll az oxigénhiány veszélye, ha rosszul van beállítva az égő, nem elegendő az
égési levegő és/vagy nem megfelelő a füstgáz elvezetése.
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3.5

Üzem közbeni veszélyek és óvintézkedések

Veszélyforrás - hő - forró felületek
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Égési sérülés veszélye
forró felületeknél

A készülékajtón, kívül

A felületeket hosszú ideig nem sza‐
bad megérinteni
Előírt védőruházatot, mindenekelőtt
védőkesztyűt kell viselni

■

■

A teljes főzőtérben, beleértve az
összes alkatrészt, amelyek főzőü‐
zem közben a főzőtérben vannak
vagy voltak
A készülékajtón, belül

A készülék tetején elektromos kés‐
zülékek esetén:
■ Levegőelszívó-csonk
■ Szellőzőcsonk
A készülék tetején gázkészülékek
esetén:
■ Levegőelszívó-csonk
■ Füstgázelvezető csonk
■ Szellőzőcsonk
Veszélyforrás - hő - forró gőz/pára
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Forrázásveszély forró
gőz miatt

A készülék előtt, amennyiben a kés‐
zülékajtó nem sértetlen
A készülék előtt, amennyiben a fő‐
zőtér lehűtését a 'Cool down' funk‐
cióval végzik

Ellenőrizze a készülékajtó állapotát
■

■

A készülékajtó nyitásakor

■
■
■

Lépjen hátra a készüléktől, mivel a
nyitott készülékajtóból forró gőz és
pára lép ki
Ne dugja fejét a főzőtérbe
Használja a készülékajtó résre nyi‐
tott levegőztetési pozícióját
Ne dugja fejét a főzőtérbe
Vizsgálja meg, hogy működik-e a
levegőztetési funkció a készülékaj‐
tó résre nyitott helyzetében

Elektromos készülékeknél:
Testrészeivel ne közelítsen a leve‐
■ A levegőelszívó-csonkon keresztül gőelszívó-csonkhoz
Gázkészülékeknél:
A levegőelszívó és a füstgázelve‐
zető csonkon keresztül

■
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Veszélyforrás - hő - forró folyadék
Veszély
Forrázásveszély forró
folyadék miatt

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?
■
■

A belső térben
A készüléken kívül

Ellenintézkedés
Csak pontosan illeszkedő GN mére‐
tű edényeket szabad használni.
Tányérállvány használata esetén (a
ConvoSmoke-nál nem):
■ Csak megengedett tányérokat
használjon megfelelő átmérővel.
Figyelembe kell venni a maximális
berakási súlyt
A készítendő étel hordozóit a oldal
43 szabályai szerint az X.10 ill. a
oldal 45 szerint az X.20 nagyság‐
nál be kell tolni korrekt módon
Folyékony vagy cseppfolyósodó fő‐
zött terméket tartalmazó edényeket
vagy tányérokat csak a belátható tál‐
caszintekre szabad adagolni és azo‐
kat vízszintesen kell kivenni
Védőkesztyű használata
Beakasztható állványkeret használa‐
ta esetén:
■ A beakasztható állványkeretet
szabályosan kell rögzíteni
Tartókeret / tányérállvány és keretes
kocsi használata esetén
(a ConvoSmoke-nál nem):
■ A keretes kocsi adagolásánál és
tolásánál reteszelni kell a tartóker‐
et / tányérállvány szállítási rögzí‐
tőelemét
■ A tartókeret áttolás-biztosítóját a
keretes kocsi tolásánál reteszelni
kell
■ Forró folyadékot csak lefedve sza‐
bad szállítani a keretes kocsin
■ Ügyeljen arra, nehogy a keretes
kocsi felbillenjen. Ez a veszély ak‐
kor áll fenn, ha a keretes kocsival
ferde síkon halad, az akadályba
ütközik vagy „fejnehéz” módon van
megrakva.

Kezelési kézikönyv

29

3 Az Ön biztonsága érdekében
Veszélyforrás hő - forró főzött termék és forró főzött étel tartó
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Égési sérülés veszélye
a forró főzött termék és
forró főzött étel tartók
következtében

A főzőtérben és a készüléken kívül, Csak megfelelő sütési méretű főzött
ha a főzött étel tartók L-síneken van‐ étel tartókat (tepsiket, rostélyokat)
nak elhelyezve
használjon
Figyelembe kell venni a maximális
berakási súlyt
A készítendő étel hordozóit a oldal
44 szabályai szerint az X.10 ill. a
oldal 45 szerint az X.20 nagyság‐
nál be kell tolni korrekt módon
A főzött étel tartókat vízszintesen
vegye ki és ne húzza túl előre őket,
mert kiborulhatnak a tálcaszintekről.
Védőkesztyű használata
Beakasztható állványkeret használa‐
ta esetén:
■ A beakasztható állványkeretet
szabályosan kell rögzíteni
Tartókeret és keretes kocsi haszná‐
lata esetén (a ConvoSmoke-nál
nem):
■ A keretes kocsi adagolásánál és
tolásánál reteszelni kell a tartóker‐
et szállítási rögzítőelemét
■ Ügyeljen arra, nehogy a keretes
kocsi felbillenjen. Ez a veszély ak‐
kor áll fenn, ha a keretes kocsival
ferde síkon halad, az akadályba
ütközik vagy „fejnehéz” módon van
megrakva.

Veszélyforrás - hő - füstölés üzemmód
Veszély
Égési sérülés veszélye
a füstölő anyag meg‐
gyulladása és a füstgáz
miatt, légzési panaszok
veszélye a füst belé‐
legzése miatt
Égési sérülés veszélye
és tűzveszély áll fenn a
szikrázás miatt

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?
■

■

■

Ellenintézkedés

Ha a készülékajtó nyitásakor leve‐ Sohasem nyissa ki a készülék ajtaját
gő áramlik a főzőtérbe és azáltal a füstölés közben
füstölő anyag ill. a füstgáz robba‐
násszerűen meggyullad
Ha a készülékajtó nyitásakor füst
belélegzése történik
Ha levegő éri a forró füstölő anya‐
got

■

■

■
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A füstölő fiók burkolatát csak akkor
szabad levenni, miután a füstölő
fiók tűzbiztos és szélvédett helyen
teljes mértékben lehűlt
A füstölés közben a burkolatot
mindig rajta kell hagyni a füstölő
fiókon
A füstölő anyag égési maradvá‐
nyait csak hidegen szabad hulla‐
dékként kezelni

3 Az Ön biztonsága érdekében
Veszélyforrás - hő - egyebek
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Tűzveszély a készülék
hőleadása miatt

Amennyiben éghető anyagokat, gáz‐
okat vagy folyadékokat tárolnak a
készülék mellett vagy a készüléken
Amennyiben a főzőtérben egy fo‐
lyékony zsírt tartalmazó edény talál‐
ható, amelybe vízsugarat permetez‐
nek

Semmilyen éghető anyagot, gázt va‐
gy folyadékot nem szabad a készü‐
lék mellett vagy a készüléken tárolni.
Ne permetezzen vízsugarat folyéko‐
ny zsírba.

Forrázásveszély vízsu‐
gár miatt

Veszélyforrás - élelmiszerek szennyeződése
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Veszély az élelmiszer‐ Az élelmiszerek hűtési láncának
ek mikrobiológiai konta‐ megszakításakor a főzőtér idő előtti
minációja miatt
megrakása miatt

A főzés manuális megszakításakor

Ellenintézkedés
Figyelembe kell venni a hűtési lánc
fenntartását:
■ A főzött terméket nem szabad át‐
menetileg a készülékben tárolni.
■ Ételt alacsony hőmérsékleten
(< 65 °C) csak szakszemélyzet
készíthet
■
■

A főzést semmi esetre sem sza‐
bad szándékosan megszakítani.
A főzött terméket nem szabad át‐
menetileg a készülékben tárolni.

A főzés áramkimaradás miatti megs‐ A készülék ismételt beindulását kö‐
zakításakor
vetően fontolóra kell venni az újbóli
beindulási időt, tekintettel a főzött
termék állapotára.
Veszély az élelmiszer‐ Alacsony hőmérsékletű ételkészítés‐ Ételek melegen tartása alatt vagy
ek mikrobiológiai konta‐ nél vagy ételek melegen tartásánál, alacsony hőmérsékletű ételkészítés‐
minációja miatt meleg
ha a készülékbe párhuzamosan
nél adagoljon járulékosan hideg élel‐
környezetnél,
hideg élelmiszer kerül
miszert a készülékbe
30 - 65 °C hőmérséklet- Alacsony hőmérsékletű főzésnél va‐ ■ Ételt alacsony hőmérsékleten
tartományban
gy ételek melegen tartásánál általá‐
(< 65 °C) csak szakszemélyzet
készíthet
ban
■ Az élelmiszeren található mikroor‐
ganizmusok számát az alacsony
hőmérsékletű főzés előtt csökken‐
teni kell, például elősütéssel

Kezelési kézikönyv
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3 Az Ön biztonsága érdekében
Veszélyforrás - készülékek mozgatása görgős alépítményeken
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Több testrész zúzódá‐ A készülékek görgős alépítményen
sának veszélye
való mozgatása közben
A kéz és a láb zúzódá‐
sának veszélye
Forrázásveszély forró
szennyvíz által
Forrázásveszély forró
folyékony főzött termék
által
Áramütésveszély az
áramvezető alkatrészek
miatt
Robbanásveszély gáz
következtében!
A bőr és szemirritáció
veszélye a tisztítószer‐
ekkel való érintkezés
következtében

Ellenintézkedés
■

■

■

Kizárólag a kombipároló házának
vagy a készülékek alatti padlónak
a tisztításához az alépítmény tar‐
tószerkezete mozgási játéktere
szerint (max. 0.5 méterrel) a kés‐
zülékeket előre lehet húzni.
A készülékek üzemeltetésekor
minden esetben be kell akasztani
a görgők rögzítőfékjeit.
Az üzemeltetést megelőzően na‐
ponta ellenőrizni kell a görgők rög‐
zítőszerkezetét.

Veszélyforrás - elektromos áram
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Áramütésveszély az
Ha a készülék görgős alépítményen
áramvezető alkatrészek akaratlanul mozgásba lendül, és
miatt
emiatt megszakad az áramellátás

Ellenintézkedés
■

■

■

Az üzemeltetés előtt ellenőrizni
kell, hogy a tartószerkezet csatla‐
koztatva legyen, ami az alépítmé‐
ny mozgásának játékterét a készü‐
lékkel korlátozza
A készülékek üzemeltetésekor
minden esetben be kell akasztani
a görgők rögzítőfékjeit.
Az üzemeltetést megelőzően na‐
ponta ellenőrizni kell a görgők rög‐
zítőszerkezetét.

Veszélyforrás - víz
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Elesés veszélye a
nedves padlón

Ha a készülék görgős alépítményen
akaratlanul mozgásba lendül, és
emiatt megszakad a vízellátás

Ellenintézkedés
■

■

■
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Az üzemeltetés előtt ellenőrizni
kell, hogy a tartószerkezet csatla‐
koztatva legyen, ami az alépítmé‐
ny mozgásának játékterét a készü‐
lékkel korlátozza
A készülékek üzemeltetésekor
minden esetben be kell akasztani
a görgők rögzítőfékjeit.
Az üzemeltetést megelőzően na‐
ponta ellenőrizni kell a görgők rög‐
zítőszerkezetét.

3 Az Ön biztonsága érdekében
Veszélyforrás - gáz
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Robbanásveszély gáz
következtében!

Ha a készüléket mozgatják

Üzem közben a készüléket elvileg
nem szabad mozgatni
Flexibilis csatlakozótömlővel rendel‐
kező, alépítményen elhelyezett gör‐
gős készülékeknél:
■ Kizárólag a kombipároló házának
vagy a készülékek alatti padlónak
a tisztításához az alépítmény tar‐
tószerkezete mozgási játéktere
szerint (max. 0.5 méterrel) a kés‐
zülékeket előre lehet húzni.
■ A készülékek üzemeltetésekor
minden esetben reteszelni kell a
görgők rögzítőfékjeit
■ Az üzemeltetést megelőzően na‐
ponta ellenőrizni kell a görgők rög‐
zítőszerkezetét.

Fulladásveszély a belé‐ A készülék felállításának helyszínén
legezhető levegő hiá‐
nya miatt

■
■
■

■

Ne állítsa át a készülék alsó ré‐
szét.
A készüléket csak szélcsendes
környezetben szabad üzemeltetni.
Gondoskodjon róla, hogy a fels‐
zerelt szellőztető és légtelenítő be‐
rendezések működjenek és a gáz‐
szerelő által előírt szellőztetési
szabályokat betartsák
Évente egyszer végeztesse el a
készülék karbantartását

Veszélyforrás - készülék mechanikus részének
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Sérülésveszély a forgó
ventilátorkerék miatt

Ha a párolótér hűtése 'Cool down'
módszerrel nyitott készülékajtó mel‐
lett történik és a hiányzó elszívóle‐
mez miatt a ventilátorkerék szaba‐
don hozzáférhető
A készülék előtt

Gondoskodni kell arról, hogy az els‐
zívólemez a helyén legyen, retes‐
zelve

Csúszásveszély a lefo‐
lyó kondenzvíz miatt
A kéz zúzódásának
veszélye

A keretes kocsi tolásánál
A tartókeret betolásánál
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Ügyelni kell arra, hogy a padló a
készülék körül mindig száraz legyen.
Mindig használni kell a keretes kocsi
fogantyúját, ha mozgatja a keretes
kocsit
A tartókeretet mindig a fogantyúnál
fogva kell betolni a főzőtérbe, ill.
onnan kihúzni

3 Az Ön biztonsága érdekében

3.6

Tisztítás közbeni veszélyek és óvintézkedések

Veszélyforrás - tisztítószerek
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

A bőr, a szemek és a
légzőszervek marásá‐
nak és irritációjának
veszélye a tisztítószer‐
ekkel és azok gőzeivel
való kapcsolat követ‐
keztében

Teljesen automatikus tisztításnál: A
készülék ajtaja előtt

Ellenintézkedés
■

■

Valamennyi tisztítási tevékenység‐
nél

■
■

■

■
■

A csatlakoztatott kannákkal vég‐
zett teljesen automatikus főzőtér‐
tisztítás közben ne nyissa ki a kés‐
zülék ajtaját
Az egyedi adagolással végzett tel‐
jesen automatikus főzőtértisztítás
közben a készülék ajtaját csak a
szoftver általi felszólításra nyissa
ki
A tisztítószer nem érintkezhet a
szemmel és a bőrrel
A készüléket nem szabad az abba
bevitt tisztítószerrel felmelegíteni.
Ez csak a félautomatikus vagy tel‐
jesen automatikus tisztítás ellenőr‐
zött folyamatában megengedett.
Tisztítószert csak a rendszer fels‐
zólítását követően vagy akkor sza‐
bad a készülékbe permetezni, ha
a főzőtér hőmérséklete legfeljebb
60 °C
A tisztítószer permetet nem sza‐
bad belélegezni
Személyi védőfelszerelést kell vi‐
selni

A tisztítószerkannák kezelésekor

Személyi védőfelszerelést kell visel‐
ni
Az egyedi adagolású palackok keze‐ Személyi védőfelszerelést kell visel‐
lésekor
ni
Korrozív hatású tisztítószerek hasz‐ Csak a 'Tisztítószerek' oldalon 94
nálata esetén
című részben előírt tisztítószereket
szabad használni
Veszélyforrás - élelmiszerek szennyeződése
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Az élelmiszerek tisztí‐
A tisztítószerek és öblítőszerek
tószer általi szennyező‐ egyedi adagolású palackjainak
désének veszélye
szakszerűtlen kezelésénél

Ellenintézkedés
■

■

Az élelmiszerek tisztí‐
Ha a félautomatikus tisztítás után a
tószer általi szennyező‐ kézizuhany nélküli készülékeknél a
désének veszélye
főzőtér kiöblítése elégtelen
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Ügyelni kell arra, hogy a munka‐
területet tisztítószer vagy öblítősz‐
er ne nedvesítse be
Az üres egyedi adagolású palack‐
okat ne tegye le a munkafelületre,
mivel kívül a tisztítószer vagy az
öblítőszer cseppjei lefolyhatnának

A kiöblítéshez a kézizuhany helyett
használjon külső vízsugarat, vagy
alaposan öblítse át a főzőteret, a tar‐
tozékokat és az elszívólemez mö‐
götti részt bő vízzel és puha törlőr‐
onggyal törölje át
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Veszélyforrás - hő
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Égési sérülés veszélye
forró felületeknél

A készülékajtón, kívül
■ A teljes főzőtérben, beleértve az
összes alkatrészt, amelyek főzőü‐
zem közben a főzőtérben vannak
vagy voltak
■ A készülékajtón, belül

Ellenintézkedés
■

■

A tisztítási munkák megkezdése
előtt meg kell várni, amíg a főzőtér
hőmérséklete 60 °C alá süllyed.
Előírt védőruházatot, mindeneke‐
lőtt védőkesztyűt kell viselni

A készülék tetején elektromos kés‐
zülékek esetén:
■ Levegőelszívó-csonk
■ Szellőzőcsonk
A készülék tetején gázkészülékek
esetén:
■ Levegőelszívó-csonk
■ Füstgázelvezető csonk
■ Szellőzőcsonk
Forrázásveszély a forró A teljes főzőtérben
gőz miatt, ha vizet per‐
meteznek a forró főző‐
térbe
Forrázásveszély forró
gőz miatt

■

■

A készülék előtt, amennyiben a fő‐
zőtér lehűtését a 'Cool down' funk‐
cióval végzik

■

■

Forrázásveszély vízsu‐
gár miatt
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Ha vízsugarat permeteznek olyan
készülékbe, amelyben folyékony
zsírt tartalmazó tartály található.
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A tisztítási munkák megkezdése
előtt meg kell várni, amíg a főzőtér
hőmérséklete 60 °C alá süllyed.
Előírt védőruházatot, mindeneke‐
lőtt védőkesztyűt kell viselni
Lépjen hátra a készüléktől, mivel a
nyitott készülékajtóból forró gőz és
pára lép ki
Ne dugja fejét a főzőtérbe

Ne permetezzen vízsugarat folyéko‐
ny zsírba.
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Veszélyforrás - készülékek mozgatása görgős alépítményeken
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Az összes megnevezett A készülékek görgős alépítményen
veszély
való mozgatása közben

Ellenintézkedés
■

■
■

■

Több testrész zúzódá‐
sának veszélye

A készülékek görgős alépítményen
való mozgatása közben

■
■

A kéz és a láb zúzódá‐
sának veszélye
Forrázásveszély forró
szennyvíz által

A készülékek görgős alépítményen
való mozgatása közben
A készülékek görgős alépítményen
való mozgatása közben

A mozgatás előtt fix csatlakozó
esetén a szennyvízvezetéket le
kell választani
A mozgatás előtt a készüléket ára‐
mtalanítani kell
A mozgatás előtt (pl. a kombipáro‐
ló vagy a padló tisztításához) elle‐
nőrizni kell, hogy a tartószerkezet
be van-e kötve, amely az alépít‐
mény mozgását korlátozza a kés‐
zülékkel együtt.
A mozgatásnál ügyelni kell arra,
hogy a csatlakozóvezetékeket ne
legyen átgördülés
Ügyelni kell a csatlakozóvezeté‐
kekre.
A mozgatást legalább 2 személy‐
nek kell végeznie

A készülék ajtajait zárva kell tartani
■
■
■

Hagyja lehűlni a készüléket
A kifolyt vizet azonnal fel kell töröl‐
ni
Védőruházatot kell viselni

Forrázásveszély forró
folyékony főzött termék
által
Áramütésveszély az
áramvezető alkatrészek
miatt
Robbanásveszély gáz
következtében!
A bőr és szemirritáció
veszélye a tisztítószer‐
ekkel való érintkezés
következtében

A készülékek görgős alépítményen
való mozgatása közben

Botlásveszély a nyitot‐
tan elhelyezett csatla‐
kozók miatt
Elesésveszély nedves
padlón szennyvíz miatt

Az előrehúzott készülék mögötti tisz‐ E tevékenység során óvatosan kell
tításkor
eljárni

A készülékek görgős alépítményen
való mozgatása közben
A készülékek görgős alépítményen
való mozgatása közben
A készülékek görgős alépítményen
való mozgatása közben

■
■

Elesésveszély nedves
padlón tisztító miatt

■
■
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Csak olyan készüléket szabad moz‐
gatni, amelyben már nincs főzött ter‐
mék
Ügyelni kell a csatlakozóvezeté‐
kekre (elektromos és víz)
Ügyelni kell a gázcsatlakozó veze‐
tékre
■ Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók
elég hosszúak legyenek.
■ Az alépítmény mozgatásakor a
tisztítókannát zárva kell tartani

■
■

A kifolyt vizet azonnal fel kell töröl‐
ni
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók
elég hosszúak legyenek.

A készülék mozgatásakor a tisztító‐
kannát zárva kell tartani
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Veszélyforrás - elektromos áram
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Áramütésveszély rövid‐ Ha a készülék vízzel érintkezik
zárlat miatt

Ellenintézkedés
■
■

Áramütésveszély az
Ha a készülék görgős alépítményen
áramvezető alkatrészek akaratlanul mozgásba lendül, és
miatt
emiatt megszakad az áramellátás

■

■

■

A készülékház külső részére nem
szabad vizet permetezni
A tisztítás időtartama alatt az USB
fedelet mindig zárva kell tartani
Az üzemeltetés előtt ellenőrizni
kell, hogy a tartószerkezet csatla‐
koztatva legyen, ami az alépítmé‐
ny mozgásának játékterét a készü‐
lékkel korlátozza
A készülékek üzemeltetésekor
minden esetben be kell akasztani
a görgők rögzítőfékjeit.
Az üzemeltetést megelőzően na‐
ponta ellenőrizni kell a görgők rög‐
zítőszerkezetét.

Veszélyforrás - gáz
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Robbanásveszély gáz
következtében!

Ha a készüléket mozgatják

Flexibilis csatlakozótömlővel rendel‐
kező, alépítményen elhelyezett gör‐
gős készülékeknél:
■ A ház vagy a padló tisztításához
csak mozgás-játékterén belül húz‐
za előre a készüléket. A mozgásjátékteret a tartószerkezet szabja
meg a mechanikus biztosításhoz
(tipikusan 0.5 m).
■ A csatlakozóvezetékeket sohasem
szabad húzóerővel terhelni

Veszélyforrás - készülék mechanikus részének
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Ellenintézkedés

Sérülésveszély a forgó
ventilátorkerék miatt

Ha a párolótér hűtése 'Cool down'
módszerrel nyitott készülékajtó mel‐
lett történik és a hiányzó elszívóle‐
mez miatt a ventilátorkerék szaba‐
don hozzáférhető
A dupla üvegezésű ajtó nyitásakor
és zárásakor

Gondoskodni kell arról, hogy az els‐
zívólemez a helyén legyen, retes‐
zelve

A kéz zúzódásának és
az ujjak nyíródásának
veszélye

Kezelési kézikönyv
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3.7

Karbantartáskor jelentkező veszélyek és óvintézkedések

Veszélyforrás - hő
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

Égési sérülés veszélye
forró felületeknél

A készülékajtón, kívül
■ A teljes főzőtérben, beleértve az
összes alkatrészt, amelyek főzőü‐
zem közben a főzőtérben vannak
vagy voltak
■ A készülékajtón, belül

Ellenintézkedés
■

■

A karbantartási munkák megkezd‐
ése előtt meg kell várni, amíg a fő‐
zőtér hőmérséklete 60 °C alá
süllyed.
Előírt védőruházatot, mindeneke‐
lőtt védőkesztyűt kell viselni

A készülék tetején elektromos kés‐
zülékek esetén:
■ Levegőelszívó-csonk
■ Szellőzőcsonk
A készülék tetején gázkészülékek
esetén:
■ Levegőelszívó-csonk
■ Füstgázelvezető csonk
■ Szellőzőcsonk
Veszélyforrás - elektromos áram
Veszély
Áramütésveszély az
áramvezető alkatrészek
miatt

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?
■
■
■

A burkolat alatt
A kezelőpanel alatt
A hálózati csatlakozóvezetéknél

Ellenintézkedés
■

■

A burkolat alatt, a kezelőpanel
alatt és a hálózati csatlakozóveze‐
téknél csak meghatalmazott szol‐
gáltatóvállalat elektromos szakem‐
berei végezhetnek karbantartási
munkákat
A burkolatot és a kezelőpanelt
nem szabad leszerelni

Veszélyforrás - készülék mechanikus részének
Veszély

Hol, ill., milyen helyzetben lép fel a
veszély?

A vágási sérülés veszé‐ Karbantartási munkák során
lye az éles szélek miatt

Ellenintézkedés
■
■

Kezelési kézikönyv
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E tevékenység során óvatosan kell
eljárni
Személyi védőfelszerelést kell vi‐
selni
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3.8

Biztonsági berendezések

Jelentés
A kombipároló számos olyan biztonsági berendezéssel rendelkezik, amelyek biztosítják a felhasználó
védelmét a veszélyekkel szemben. A kombipároló üzemeltetésekor az összes biztonsági berendezés
feltétlenül működőképes állapotban felszerelve kell hogy legyen.
Helyzet és működés (asztali készülékek)
Az alábbi ábra 6.10 nagyságú elektromos kombipárolót mutat, az összes asztali készüléket képvi‐
selve:

Tétel

Biztonsági berende‐
zés

1

Csak szerszámmal
levehető burkolat

Működés
■

■

2

Csak szerszámmal
levehető kezelőpanel

3

Készülékajtó ajtó‐
mágnes-kapcsolóval

Kezelési kézikönyv

Vizsgálat

Megakadályozza az ára‐
Ellenőrizze, hogy a burkolat a
mvezető részek véletlen
helyén van-e.
megérintését
Megakadályozza a benyú‐
lást a csatlakozótérben ta‐
lálható mozgó ventilátorker‐
ékbe

Megakadályozza az áramve‐
zető részek véletlen megérin‐
tését
A készülék ajtaja:
Biztosítja a kezelő és a külső
tér védelmét a forró gőz hatá‐
sával szemben

Ellenőrizze, hogy a kezelőpa‐
nel a helyén van-e

Rendszeresen ellenőrizze az
ajtóüveget a karcolások, a ha‐
sadások, a bevágások, stb.
szempontjából és azok észle‐
lése esetén cserélje ki
Ajtómágnes-kapcsoló (elek‐
Alacsony hőmérsékletnél elle‐
tromos ajtóérzékelő):
nőrizze az ajtó mágneskapc‐
solóját
■ A készülékajtó kinyitásakor
befejezi az alábbiak üze‐
Eljárás:
meltetését:
■ Teljesen nyissa ki a készü‐
■ ventilátorkerék (nyugalmi
lék ajtaját.
helyzet néhány másod‐
■ Nyomja le az Indítás gom‐
perc múlva)
bot.
■ Fűtőelem
Eredmény:
■ A teljesen automatikus fő‐
A motornak nem szabad bein‐
zőtértisztítás tisztítószer- dulnia.
elosztása
■ Felszólít a készülék ajtajá‐
nak zárására
39
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Tétel

Biztonsági berende‐
zés

Működés

Vizsgálat

4

A főzőtérben található
csak szerszámmal
cserélhető elszívóle‐
mez
A készülékajtó résre
nyitott levegőztetési
pozíciója

Megakadályozza a benyúlást
a mozgó ventilátorkerékbe és
gondoskodik a jó hőeloszlás‐
ról
Megakadályozza, hogy a kilé‐
pő gőz leforrázza a kezelő ar‐
cát és kezét

Erre vonatkozóan lásd: 'Az
elszívólemez oldása és retes‐
zelése' oldalon 123 c. fejeze‐
tet.
Alacsony hőmérsékleten elle‐
nőrizze az ajtóállásokat a kö‐
vetkezők szerint: 'A készülé‐
kajtó biztonságos nyitása és
zárása' oldalon 60
Hiba esetén hibakódot ad ki
(A védő hőmérsékletkorlátozó
visszaállításához forduljon
meghatalmazott szervizüzem‐
hez)
Nincs

5

Védő hőmérsékletkor‐
6
(ábra nélkül) látozó
■ Bojler
■ Főzőtér

Lekapcsolja a készüléket túl‐
hőmérsékletnél

Újraindítás áramkimar‐
7
(ábra nélkül) adás után, amennyi‐
ben tisztítószer volt a
készülékben
Leválasztó berende‐
8
zés
(az
épületben
telepítve)
Gázelzáró készülék
9
(az
épületben
telepítve)

Áramkimaradást követően
meghatározott állapotban új‐
ból kezdetét veszi a főzőtér
teljesen automatikus tisztítása
A készülék feszültségmente‐ A kezelőnek nem szükséges
sítésére szolgál, tisztítási, jav‐ ellenőriznie.
ítási és karbantartási munkák‐
nál, valamint veszélyesetben

Csak görgős tartóáll‐
10
(ábra nélkül) ványra állítás esetén:
tartószerkezet

Kezelési kézikönyv

A készülék gázellátásról való
leválasztására szolgál, tisztí‐
tási, javítási és karbantartási
munkáknál, valamint veszé‐
lyesetben.
A helyszínen korlátozza a fe‐
lépítmény (alépítmény készü‐
lékkel együtt) mozgási játék‐
terét
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A kezelőnek nem szükséges
ellenőriznie.

Ellenőrizni, hogy a tartószer‐
kezet be van-e kötve
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3.9

A személyzettel és a munkahelyekkel szemben támasztott
követelmények

Az üzemi személyzettel szemben támasztott követelmények
A táblázat megadja azokat a szakképzettségeket, amelyek a megnevezett szerepek gyakorlásához
szükségesek. Egy személy az igénytől és a munkaszervezéstől függően több szerepet is gyakorolhat,
amennyiben a megfelelő szerephez szükséges szakképzettséggel rendelkezik.
Szerep

Szükséges szakképzettségek

Szakács

■
■

■
■

Kezelő

■
■
■
■

Tevékenységek

Ide vágó szakképzettséggel kell ren‐
delkezniük
Ismerniük kell az adott ország speciális
élelmiszeripari törvényeit és rendelke‐
zéseit, továbbá a higiéniai törvényeket
és rendelkezéseket
A HACCP szerinti tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük
Megfelelő oktatásban kell részesülniük
a kombipároló kezelését illetően

Lényegében szervezési tevékenységeket
végez, mint pl.:
■ Főzőprofiladatok bevitele
■ Meglévő főzőprofilok szerkesztése a
Szakácskönyvben
■ Új főzőprofilok fejlesztése
■ Készülékbeállítások végrehajtása
Ezen kívül adott esetben elvégzi az öss‐
zes kezelői tevékenységet is

Betanításon kell részt venniük
Végzi a konkrét kezelést, pl. a következő
Megfelelő oktatásban kell részesülniük műveletek végrehajtásával:
■ Adagolás a kombipárolóba
a kombipároló kezelését illetően
Felügyelet alatt dolgozik
■ Főzőprofil indítása
Ismeri a nehéz terhekkel végzett mun‐ ■ A főzött termék kivétele
ka során betartandó viselkedési szabá‐ ■ A kombipároló tisztítása
lyokat
■ Átszerelési munkák, amennyiben me‐
ghatározott főzési folyamatokhoz szük‐
séges
■ Kisebb karbantartási munkák

Munkahelyek üzem közben
Üzem közben a személyzet munkahelye a készülékajtó előtt található.
Munkahelyek tisztításkor és karbantartáskor
Tisztításkor és karbantartáskor a személyzet munkahelyét a készülék teljes működési területe alkotja.

Kezelési kézikönyv
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3.10

Személyi védőfelszerelés

Üzemeltetés és karbantartás
Tevékenység

Használandó segé‐
deszköz

Személyi védőfelszerelés

A főzött termék adagolá‐ Nincs
sa/az elkészített étel ki‐
vétele

A konkrét országban érvényes speciális szabvá‐
nyok és irányelvek (Németországban a BGR 111)
szerinti munkaruházat az üzemi konyhában történő
munkavégzéshez, különös tekintettel a követke‐
zőkre:
■ Védőruházat
■ Hőártalmak ellen védő kesztyű (az Európai Unió‐
ban az EN 407 szerint)
■ Biztonsági cipő

A maghőmérséklet-érzé‐ Nincs
kelő használata

A konkrét országban érvényes speciális szabvá‐
nyok és irányelvek (Németországban a BGR 111)
szerinti munkaruházat az üzemi konyhában történő
munkavégzéshez, különös tekintettel a követke‐
zőkre:
■ Védőruházat
■ Hőártalmak ellen védő kesztyű (az Európai Unió‐
ban az EN 407 szerint)

A különböző részek kiés beszerelése

szerszám és felszer‐ A konkrét országban érvényes speciális szabvá‐
eltség tevékenységtől nyok és irányelvek (Németországban a BGR 111)
függően
szerinti munkaruházat az üzemi konyhában történő
munkavégzéshez, különös tekintettel a követke‐
zőkre:
■ Védőruházat
■ Hőártalmak ellen védő kesztyű (az Európai Unió‐
ban az EN 407 szerint)

Tisztítás
Tevékenység

Felhasznált tisztítószer Személyi védőfelszerelés

Bármilyen jellegű főző‐
tértisztítás
Tisztítószertartályok ke‐
zelése

A védőfelszerelés elemei az alkalmazott tisztítós‐
zertől és tisztítási eljárástól függően:
■ légzésvédelem
■
■ védőszemüveg
■
■ Védőkesztyű
■
■ védőruházat/-kötény
■
Ezen elemek pontosabb specifikációját a megfe‐
lelő tisztítószerek EK biztonsági adatlapjai tartal‐
mazzák, amelyek aktuális kiadása a gyártón ker‐
esztül szerezhető be.
Vegye figyelembe a tisztítószerek megfelelő cím‐
kéit.
Háztartásban szokáso‐ Figyelembe kell venni a mindenkori tisztítószer
san használatos üveg‐ gyártója által közölt adatokat.
tisztítószer
Háztartásban szokáso‐ Figyelembe kell venni a mindenkori tisztítószer
san használatos, bőr‐ gyártója által közölt adatokat.
barát, lúgmentes, pHsemleges és szag‐
mentes mosogatószer
Háztartásban szokáso‐ Figyelembe kell venni a mindenkori tisztítószer
san használatos nem‐ gyártója által közölt adatokat.
esacél-tisztítószer

A dupla üvegezésű ajtó
tisztítása
A részegységek és tar‐
tozékok tisztítását a
mindenkori útmutató‐
knak megfelelően kell
végezni
A készülékház külső
tisztítása

Kezelési kézikönyv
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ConvoClean forte
ConvoClean new
ConvoCare K (kon‐
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ConvoClean forte S
ConvoClean new S
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4 A következőképpen járjon el a főzésnél
A fejezet célja
Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan szabad a kombipárolóba adagolni. Megmutatjuk, hogyan kell
kezelni a kombipárolót, és hogyan kell eljárni a főzéskor és regeneráláskor.
Az 'Útmutatók az elvi eljáráshoz az ételkészítésnél' lépésről lépésre segítik Önt az ételkészítés és re‐
generálás folyamatában. A szoftver vagy a készülékelemek kezelésére ezen a helyen explicit módon
nem térünk ki.
Ahhoz, hogy alaposan megismerje a szoftver kezelését és annak folyamatait, olvassa el a kombipáro‐
ló kezelési útmutatóját.
Az 'Útmutatók a készülék kezeléséhez a főzésnél' konkrét folyamatokat ismertetnek Önnel a kombi‐
pároló és a megfelelő tartozék kezelésében.

4.1 A kombipároló adagolásának alapelvei
4.1.1 A készítendő étel hordozóinak elhelyezése az X.10 nagyságú
készülékeknél
Szabványos edény ételkészítéshez/tepsi 1/1, 1/2; Rostély; U-sínekben (Standard kivitel)
A kezelés szabályai
■ Az edényeket vagy a rostélyt a megfelelő U-sí‐
nek (1) két szára KÖZÖTT kell ütközésig betol‐
ni.
■ Az edényeket vagy a rostélyt balról és jobbról
az azonos magasságú U-sínekbe kell betolni.
■ Az edényeket vagy a rostélyt NEM szabad egy
U-sín felső szárára helyezni.
■ A rostélyra nem szabad edényt állítani.

Kezelési kézikönyv
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Tepsi sütési méret 600 x 400, L-sínben pékség-kivitel)
A kezelés szabályai
■ A tepsit a megfelelő L-sín (1) szárára kell ütkö‐
zésig feltolni.
■ A tepsit balról és jobbról az azonos magasságú
L-sínekre kell rátolni.
■ A tepsire nem szabad folyadékot, valamint oly‐
an főzött terméket tenni, ami a főzés közben fo‐
lyékonnyá válik.
■ Az adagolás ismertetett módja csak tepsik (és
adott esetben rostélyok) esetében megenge‐
dett, tartályoknál NEM.
■ A tepsire nem szabad edényt állítani.

Kezelési kézikönyv
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4.1.2 A készítendő étel hordozóinak elhelyezése az X.20 nagyságú
készülékeknél
Szabványos edény ételkészítéshez/tepsi 2/1, 1/1; Rostély; U-sínekben (Standard kivitel)
A kezelés szabályai
■ Az edényeket vagy a rostélyt a megfelelő U-sí‐
nek (1) két szára KÖZÖTT kell ütközésig betol‐
ni.
■ Az edényeket vagy a rostélyt balról és jobbról
az azonos magasságú U-sínekbe kell betolni.
■ Az edényeket vagy a rostélyt NEM szabad egy
U-sín felső szárára helyezni.
■ A rostélyra nem szabad edényt állítani.

Tepsi sütési méret 600 x 400, L-sínben pékség-kivitel)
A kezelés szabályai
■ A tepsit a megfelelő L-sín (1) szárára kell ütkö‐
zésig feltolni.
■ A tepsit balról és jobbról az azonos magasságú
L-sínekre kell rátolni.
■ A tepsire nem szabad folyadékot, valamint oly‐
an főzött terméket tenni, ami a főzés közben fo‐
lyékonnyá válik.
■ Az adagolás ismertetett módja csak tepsik (és
adott esetben rostélyok) esetében megenge‐
dett, tartályoknál NEM.
■ A tepsire nem szabad edényt állítani.
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4.1.3 A kombipároló adagolási kapacitása
Maximális betöltési súly a főzésnél
C4

6.10

6.20

10.10 10.20

60
15

50
15

6.10

6.20

10.10 10.20

[kg]
[kg]

9
1.5

18
1.5

15
1.5

30
1.5

[db]
[g]

20
360

33
360

32
360

57
360

6.10

6.20

10.10 10.20

7
6

14
12

11
10

22
20

6

12

10

20

-

7
6

-

11
10

-

6

-

10

5

10

8

16

5

-

8

-

20

33

32

57

15

27

26

48

Érvényes szabványos edényekre ételkészítésre és sütési méretű lemezekre
Maximális betöltési súly készülékenként
[kg]
30
Maximális töltési súly fiókonként
[kg]
15

100
15

Maximális betöltési súly a regenerálásnál
C4
Érvényes szabványos edényekre ételkészítésre és sütőtep‐
sikre
Maximális betöltési súly készülékenként
Maximális töltési súly GN 1/1 (65 mm) főzött étel tartóként
Ø 32 cm-es tányérra érvényes
Tányérok maximális száma készülékenként
Maximális betöltési súly tányéronként
Főzött étel tartók maximális száma főzésnél és regenerálásnál
C4
GN 1/1 beakasztható állványkeret, fióktávolság 68 mm
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma
[db]
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma a fiók‐ [db]
távolság teljes kihasználásakor
GN 1/1 tartókeret, fióktávolság 67 mm
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma
[db]
GN 2/1 beakasztható állványkeret, fióktávolság 68 mm
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma
[db]
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma a fiók‐ [db]
távolság teljes kihasználásakor
GN 2/1 tartókeret, fióktávolság 67 mm
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma
[db]
Sütőméret 600x400 beakasztható állványkeret, fióktávolság 94 mm
Tepsik száma
[db]
Sütési méret 600 x 400 tartókeret, fióktávolság 81 mm
Tepsik száma
[db]
Tányérállvány, gyűrűtávolság 66 mm
Tányérok száma, átmérő max. 32 cm
[db]
Tányérállvány, gyűrűtávolság 79 mm
Tányérok száma, átmérő max. 32 cm
[db]
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Főzött étel tartók maximális száma füstölésnél
C4 ES / EB
GN 1/1 beakasztható állványkeret, fióktávolság 68 mm
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma a fiók‐
távolság teljes kihasználásakor
GN 2/1 beakasztható állványkeret, fióktávolság 68 mm
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma
Szabványos edények ételkészítéshez / tepsik száma a fiók‐
távolság teljes kihasználásakor

6.10

6.20

10.10 10.20

[db]
[db]

6
5

12
10

10
9

20
18

[db]
[db]

-

6
5

-

10
9

A beakasztható állványkeretek legalsó tálcaszintjének a füstölésnél a füstölő fiók miatt szabadon kell
maradnia, nem szabad felhasználni.
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4.2 Útmutatók az elvi eljáráshoz a főzésnél
4.2.1

A készülék biztonságos kezelése

Az ön és munkatársai biztonsága érdekében
Ismerje meg az 'Az Ön biztonsága érdekében' oldalon 21 c. fejezet tartalmát, mielőtt munkatársai első
ízben használnák a kombipárolót és állítson fel megfelelő követelményeket.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan közölt szabályokat és feltétlenül tartsák be
azokat.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben és a következő útmutatóban felsorolt veszélyre utaló figyelmeztetéseket és feltétlenül foga‐
natosítsák az azokban említett ellenintézkedéseket.
Munkatársainak személyi védőfelszerelése
Utasítsa munkatársait arra, hogy viseljék az 'Az ön biztonsága érdekében' c. fejezet 'Személyi védő‐
felszerelés' oldalon 42 c. részében a megfelelő munkákhoz említett személyi védőfelszerelést.
Gázszag esetén követendő magatartás
Gázszag esetén a következő pontokat feltétlenül be kell tartani:
Azonnal szakítsa meg a gázellátást.
■
Gondosan szellőztesse ki a helyiséget.
■
Ne használjon elektromos készüléket. Kerülni kell a szikraképződést.
■
Az épületet evakuálni kell.
■
A gázszolgáltatót és adott esetben a tűzoltóságot a veszélyterületen kívül lévő telefonon keresztül
értesíteni kell.
■

A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó alapvető szabályok
Amennyiben a kombipárolót a telepítés után tudatosan vagy nyilvánvalóan meg nem engedett módon
mozgatták (szándékosan vagy véletlenül), akkor a készüléket csak akkor szabad tovább üzemeltetni,
ha az összes alábbi előfeltétel teljesül:
■
A készüléken és a felhasznált tartozékokon nincs szemmel látható károsodás.
■
A telepített elektromos, víz, szennyvíz és tisztítószer tápvezetékeken nincs szemmel látható káro‐
sodás, rögzítve vannak, sehol sem csepegnek és a szemrevételezéssel végzett vizsgálat után biz‐
tonságos és működőképes benyomást keltenek.
■
'A kombipároló működőképességével szemben támasztott követelmények' oldalon 22 teljesülnek.
■
'A kombipároló környezetével szemben támasztott követelmények' oldalon 22 teljesülnek.
■
Az összes figyelmeztető utalás a tervezett helyen található.
Csak gázkészülékeknél:
■
A kombipároló összes gázt vezető alkatrészén szerviztechnikus ellenőrizte a gázvezető kompo‐
nensek összes kapcsolati és csatlakozási helyének tömörségét, és a gáztömörség az összes
megnevezett helyen a készüléken kívül és belül létrejött.
Asztali készülékek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó szabályok
A veszélyeztetés elkerülésére a készülék üzemeltetésekor figyelembe kell venni a következő szabá‐
lyokat:
■
A készülék felső oldalán található elhasznált levegő- és füstgázelvezető csonkok, valamint a szellő‐
zőcsonkok és a készülék fenekén található szellőzőnyílások nem lehetnek letakarva, átállítva vagy
blokkolva.
■
A beakasztható állványkeretet rögzíteni kell.
■
A készítendő étel hordozóinak a oldal 43 szabályai szerint az X.10 ill. a oldal 45 szerint az X.20
nagyságnál betolva kell lenniük.
■
Az elszívólemezt szabályszerűen kell reteszelni.
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Mobil alépítményen elhelyezett asztali készülékek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó kiegészítő
szabályok
A veszélyeztetés elkerülésére a görgős alépítményen elhelyezett készülék üzemeltetésekor figye‐
lembe kell venni a következő szabályokat:
■
A felépítmény (alépítmény, készülékkel együtt) mozgási játékterét korlátozó tartószerkezetnek
minden időben csatlakoztatva kell lennie.
Ellenőrizze naponta az üzemeltetés előtt, hogy a tartószerkezet csatlakoztatva van-e.
■
A készülékek üzemeltetésekor minden esetben be kell akasztani a mellső görgők rögzítőfékjeit.
■
Naponta az üzemeltetést megelőzően ellenőrizni kell a görgők rögzítőszerkezetét.
Forró felületek

Fennáll az égési sérülés veszélye a főzőtérben és a készülék ajtajának belső oldalán uralkodó magas
hőmérséklet miatt
A főzőtér összes belső részének, a készülékajtó belső részének, valamint a főzőüzem közben vagy
után a főzőtérben található összes alkatrésznek a megérintése égési sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Forró gőz / pára

Forrázásveszély forró gőz és pára által
A kilépő forró gőz és pára leforrázhatja az arcot, a kezet, a lábat és a combot.
A készülékajtó nyitásakor minden esetben a résnyire nyitott szellőztetési helyzetet használja az
ajtó biztonságos nyitására vonatkozó útmutató szerint és semmi esetre se dugja fejét a főzőtérbe.
Ha nyitott készülékajtó mellett végzi a főzőtér lehűtését a 'Cool down' funkcióval, akkor lépjen
vissza a készüléktől, mivel abból forró gőz és pára távozik.
A hűtési lánc megszakítása

Az élelmiszer mikrobiológiai szennyeződésének veszélye a hűtési lánc megszakítása miatt
A főzőtér idő előtti megrakásakor és a főzés megszakításakor megszakadhat a lehűtött élelmiszer
hűtési lánca.
A berakási időzítésekor, pl. az ételkészítési program indítási idejének előzetes kiválasztásakor,
minden esetben ügyelni kell a hűtési lánc fenntartására.
Semmi se esetre se használja a készüléket a főzött termék közbenső tárolására.
Semmiképpen se szakítsa meg szándékosan a főzést.
A készülék áramkimaradást követő újraindulásakor gondolja át az újbóli beindulási idő hosszát,
tekintettel a főzött termék állapotára.
Alacsony hőmérsékletű (< 65 °C) ételkészítést csak szakszemélyzet végezhet.
Mikroorganizmus-növekedés 30 - 65 °C-nál

Élelmiszerek megromlásának veszélye mikroorganizmusok növekedése miatt meleg környezetben
(hőmérséklet-tartomány 30 – 65 °C)
Élelmiszerek melegentartása vagy alacsony hőmérsékletű ételkészítés közben a főzőtérbe hideg
élelmiszer adagolása következtében a főzőtérhőmérséklet annyira lecsökkenhet, hogy a
mikroorganizmusok kritikus növekedése léphet fel.
Ne adagoljon hideg élelmiszert a készülékbe, miközben alacsony hőmérsékletű ételkészítést végez
vagy ételeket melegen tart.
Alacsony hőmérsékletű főzés előtt csökkentse a mikroorganizmusok számát az élelmiszeren
pl. gyors sütéssel.
Alacsony hőmérsékletű (< 65 °C) ételkészítést csak szakszemélyzet végezhet.
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Kilépő gáz

Robbanásveszély a kiáramló gáz következtében
A kilépő gáz begyulladása esetén robbanást okozhat.
Üzem közben a készüléket elvileg nem szabad mozgatni.
A flexibilis csatlakozótömlővel rendelkező, alépítményen elhelyezett görgős készülékeknél
gondoskodni kell arról, hogy a készülék mechanikai biztosítására tartószerkezet csatlakoztatva
legyen, ami az alépítmény mozgásának játékterét a készülékkel korlátozza.
Oxigénhiány

Fulladásveszély a belélegezhető levegő hiánya miatt
A készülék üzemeltetésekor fulladást okozhat, amennyiben a felállítás helyszínén nem gondoskodnak
megfelelő szellőztetésről.
A készülék alsó részét ne állítsa át.
A készüléket csak szélcsendes környezetben szabad üzemeltetni.
Gondoskodjon róla, hogy a felszerelt szellőztető és légtelenítő berendezések működjenek és a
gázszerelő által előírt szellőztetési szabályokat betartsák.
Évente egyszer végeztesse el a készülék karbantartását.
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4.2.2 A kombipároló be- és kikapcsolása
Az Ön biztonsága érdekében a kombipároló használata során:
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 48 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
A kombipároló bekapcsolása
1.

Kapcsolja be a kombipárolót.

2.

Ellenőrizze, hogy a főzőtér-világítás kigyullad-e, miköz‐
ben a készülék az öndiagnózist végzi.

3.

Várja meg, amíg a szoftver üzemkész lesz.

A kombipároló kikapcsolása a munka befejeztével
1.

Végezze el a szükséges tisztítási munkákat a tisztítási és
karbantartási tervnek megfelelően.

2.

Kapcsolja ki a kombipárolót.

3.

Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a nedvesség abból
távozhasson.

Kapcsolja ki a kombipárolót hosszabb üzemszüneteket megelőzően
Hosszabb üzemszüneteket megelőzően kapcsolja le a helyszíni víz- és áramellátást.
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4.2.3 Így főzzön
Az Ön biztonsága érdekében a kombipároló használata során:
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 48 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A főzött termék adagolása és kivétele
■
A tartókeret / tányérállvány adagolása főzött termékkel (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
A használaton kívüli maghőmérséklet-érzékelő elhelyezése és kivétele
■
USB-stick használata

60
62
66
74
79
82

Szabályok
A kombipároló adagolás tányérokkal kizárólag regenerálásnál megengedett.
Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy a főzött terméknek megfelelő tárolt főzőprofilokat el
tudja indítani, vagy új főzőprofilokat tud bevinni és elindítani, lásd a kezelési útmutatót.
A kombipároló és a felhasznált tartozékok szabályszerűen meg vannak tisztítva.
Nem található idegen test a főzőtérben.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt. A fő‐
zőtér-lefolyó szűrője a helyén van.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
Az USB-fedél lefedi az USB csatlakozót.
Amennyiben a készülék nyitott tartóállványon helyezkedik el: Nincsen a tartóállványban forró, gő‐
zölgő élelmiszer.
Grillverzió felhasználásánál: A régi zsírt felfogó kanna üres és a kombipárolóra csatlakozik.
Beakasztható állványkeret használata esetén:
A beakasztható állványkeretek be vannak szerelve és reteszelve vannak.
Ön előkészítette a főzött terméket a kombipárolóba való berakáshoz.
Tartókeret / tányérállvány használata esetén (a ConvoSmoke-nál nem):
A beakasztható állványkeretek ki vannak szerelve.
A tartókeret / tányérállvány bemozdító kerete fel van szerelve a főzőtérben.
A maghőmérséklet-érzékelő tartójában van elhelyeve.
Ön előkészítette a főzött terméket a kombipárolóba való berakáshoz a tartókeretben /a tányéráll‐
ványban a keretes kocsin.

Így főzzön
1.

Hívjon be egy főzőprofilt a szakácskönyvből, vagy adjon
meg új főzőprofilt.

2.

Figyeljen a szoftver kéréseire.
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3.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

4.

Adagolja a kombipárolóba az előkészített főzött terméket.

5.

Csukja be a készülék ajtaját.

6.

Indítsa el a főzési folyamatot.

7.

Várja meg a főzési folyamat végét.

8.

A főzési folyamat végén hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire.

9.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

10.

Vegye ki a főzött terméket.

11.

Csukja be a készülék ajtaját.
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4.2.4 Így végezze a füstölést
Az Ön biztonsága érdekében a kombipároló használata során:
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 48 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
A készülék ajtajának kinyitása

Égési sérülés veszélye a füstölő anyag meggyulladása és a füstgáz miatt, légzési panaszok veszélye
a füst belélegzése miatt
A főzőtérbe beáramló levegő a füstölő anyag ill. a füstgáz robbanásszerű meggyulladásához, a füst
belélegzése légzési panaszokhoz vezethet
Semmiképpen sem nyissa ki a készülék ajtaját füstölés közben.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A főzött termék adagolása és kivétele
■
USB-stick használata

■

60
62
82

Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy a főzött terméknek megfelelő tárolt főzőprofilokat el
tudja indítani, vagy új főzőprofilokat tud bevinni és elindítani. (lásd a kezelési útmutatót)
A kombipároló és a felhasznált tartozékok szabályszerűen meg vannak tisztítva.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
A füstölő fiók szabályszerűen van megtöltve és készenlétben van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
A beakasztható állványkeretek be vannak szerelve és reteszelve vannak.
Az USB-fedél lefedi az USB csatlakozót.
Amennyiben a készülék nyitott tartóállványon helyezkedik el: Nincsen a tartóállványban forró, gő‐
zölgő élelmiszer.
Ön előkészítette a főzött terméket a kombipárolóba való berakáshoz.
Grillverzió felhasználásánál: A régi zsírt felfogó kanna üres és a kombipárolóra csatlakozik.

Így végezze a füstölést, ha főzőprofilja csak füstölést tartalmaz
1.

Hívjon be egy főzőprofilt a szakácskönyvből, vagy adjon
meg új főzőprofilt.

2.

Figyeljen a szoftver kéréseire.

3.

Nyissa ki a készülék ajtaját.
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4.

Helyezze be az előkészített füstölő fiókot.

5.

Adagolja a kombipárolóba az előkészített főzött terméket.
A legalsó tálcaszintnek a füstölő fiók miatt szabadon kell
maradnia, nem szabad felhasználni.

6.

Csukja be a készülék ajtaját.

7.

Indítsa el a füstölési folyamatot.

8.

Várja meg a füstölési folyamat végét.

9.

A füstölési folyamat végén hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire.

10.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

11.

Vegye ki a füstölt főzött terméket.

12.

Vegye ki a füstölő fiókot.

13.

Csukja be a készülék ajtaját.

Így végezze a füstölést, ha főzőprofilja főzést és füstölést tartalmaz
1.

Hívjon be egy főzőprofilt a szakácskönyvből, vagy adjon
meg új főzőprofilt.

2.

Figyeljen a szoftver kéréseire.

3.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

Kezelési kézikönyv

55

4 A következőképpen járjon el a főzésnél
4.

Adagolja a kombipárolóba az előkészített főzött terméket.
A legalsó tálcaszintnek a később behelyezendő füstölő
fiók miatt szabadon kell maradnia, nem szabad felhasz‐
nálni.

5.

Csukja be a készülék ajtaját.

6.

Indítsa el a főzési folyamatot.

7.

Várja meg a főzési folyamat végét.

8.

Amikor a füstölést megelőző főzési lépések befejeződtek,
hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire:
■ A főzőtér lehűtése 'Cool down'-nal történik.
■ A szoftver kérni fogja a füstölő fiók behelyezését.

9.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

10.

Helyezze be az előkészített füstölő fiókot.

11.

Csukja be a készülék ajtaját.

12.

Indítsa el a füstölési folyamatot.

13.

Várja meg a füstölési folyamat végét.

14.

A füstölési folyamat végén hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire.

15.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

16.

Vegye ki a füstölt főzött terméket.

Kezelési kézikönyv

56

4 A következőképpen járjon el a főzésnél
17.

Vegye ki a füstölő fiókot.

18.

Csukja be a készülék ajtaját.
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4.3 Útmutatók a készülék kezeléséhez a főzésnél
4.3.1

A készülék biztonságos kezelése

Az ön és munkatársai biztonsága érdekében
Ismerje meg az 'Az Ön biztonsága érdekében' oldalon 21 c. fejezet tartalmát, mielőtt munkatársai első
ízben használnák a kombipárolót és állítson fel megfelelő követelményeket.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan közölt szabályokat és feltétlenül tartsák be
azokat.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben és a következő útmutatóban felsorolt veszélyre utaló figyelmeztetéseket és feltétlenül foga‐
natosítsák az azokban említett ellenintézkedéseket.
Munkatársainak személyi védőfelszerelése
Utasítsa munkatársait arra, hogy viseljék az 'Az ön biztonsága érdekében' c. fejezet 'Személyi védő‐
felszerelés' oldalon 42 c. részében a megfelelő munkákhoz említett személyi védőfelszerelést.
Gázszag esetén követendő magatartás
Gázszag esetén a következő pontokat feltétlenül be kell tartani:
Azonnal szakítsa meg a gázellátást.
■
Gondosan szellőztesse ki a helyiséget.
■
Ne használjon elektromos készüléket. Kerülni kell a szikraképződést.
■
Az épületet evakuálni kell.
■
A gázszolgáltatót és adott esetben a tűzoltóságot a veszélyterületen kívül lévő telefonon keresztül
értesíteni kell.
■

Nehéz terhek kezelése
Figyelmeztesse munkatársait arra, hogy nehéz edények emelése és nehéz keretes kocsik mozgatása
esetén fáradás, rosszullét és a mozgásszervek zavara léphet fel.
Forró felületek

Fennáll az égési sérülés veszélye a főzőtérben és a készülék ajtajának belső oldalán uralkodó magas
hőmérséklet miatt
A főzőtér összes belső részének, a készülékajtó belső részének, valamint a főzőüzem közben vagy
után a főzőtérben található összes alkatrésznek a megérintése égési sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Forró gőz / pára

Forrázásveszély forró gőz és pára által
A kilépő forró gőz és pára leforrázhatja az arcot, a kezet, a lábat és a combot.
A készülékajtó nyitásakor minden esetben a résnyire nyitott szellőztetési helyzetet használja az
ajtó biztonságos nyitására vonatkozó útmutató szerint és semmi esetre se dugja fejét a főzőtérbe.
Ha nyitott készülékajtó mellett végzi a főzőtér lehűtését a 'Cool down' funkcióval, akkor lépjen
vissza a készüléktől, mivel abból forró gőz és pára távozik.
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Nedves konyhapadló

Csúszásveszély a lefolyó kondenzvíz miatt
A készülék ajtajának kinyitásakor a padlóra csepegő kondenzvíz miatt a kezelő a készülék előtt
elcsúszhat.
Ügyeljen arra, hogy a készülék körül a padló mindig száraz legyen.
Kilépő gáz

Robbanásveszély a kiáramló gáz következtében
A kilépő gáz begyulladása esetén robbanást okozhat.
Üzem közben a készüléket elvileg nem szabad mozgatni.
A flexibilis csatlakozótömlővel rendelkező, alépítményen elhelyezett görgős készülékeknél
gondoskodni kell arról, hogy a készülék mechanikai biztosítására tartószerkezet csatlakoztatva
legyen, ami az alépítmény mozgásának játékterét a készülékkel korlátozza.
Oxigénhiány

Fulladásveszély a belélegezhető levegő hiánya miatt
A készülék üzemeltetésekor fulladást okozhat, amennyiben a felállítás helyszínén nem gondoskodnak
megfelelő szellőztetésről.
A készülék alsó részét ne állítsa át.
A készüléket csak szélcsendes környezetben szabad üzemeltetni.
Gondoskodjon róla, hogy a felszerelt szellőztető és légtelenítő berendezések működjenek és a
gázszerelő által előírt szellőztetési szabályokat betartsák.
Évente egyszer végeztesse el a készülék karbantartását.
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4.3.2 A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Előfeltételek
Munkaasztalon való elhelyezés esetén a készülék elcsúszás ellen biztosítva van.

A készülékajtó biztonságos nyitása
1.

Fordítsa el az ajtófogantyút jobbra.
Eredmény:
A készülék ajtaja résre nyitott levegőztetési pozícióba
megy és az ajtófogantyú visszaforog a rögzítési hely‐
zetbe.

2.

Várjon egy pillanatot, hogy a gőz teljes mértékben távoz‐
hasson.

3.

Fordítsa el az ajtófogantyút balra, és lassan nyissa ki a
készülék ajtaját.

4.

Jobb oldali ütközővel szerelt készülékeknél:
Nyissa ki teljesen a készülék ajtaját.
(Csak a tengerészeti kivitelnél: Ez egy kevés erőt igényel,
mert az ajtókiakasztó megakadályozza a készülék ajtajá‐
nak nem szándékolt rezgését vagy becsapódását hullám‐
zás esetén.)
Eltűnőajtóval szerelt készülékeknél:
Tolja hátra a készülék ajtaját a kombipároló oldalán.
(Csak a tengerészeti kivitelnél: Tolja hátra a készülék aj‐
taját a kombipároló oldalán, amíg a duplagömbös csapós‐
zerkezet a záródugattyún át a készülékháznál elhalad.
Ezzel a készülék ajtaja biztosított a túl gyors előreugrás‐
sal szemben hullámzás esetén.)
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A készülékajtó biztonságos zárása
Jobb oldali ütközővel szerelt készülékeknél:
■
Enyhe lendítéssel csapja be a készülékajtót.
A tengerészeti kivitelnél: Csukja be a készülék ajtaját az ajtókiakasztó ellenállásával szemben egy
kis erővel. Az ajtókiakasztó megakadályozza a készülék ajtajának nem szándékolt rezgését vagy
becsapódását hullámzás esetén.
■
A futó főzőprofiloknál vagy tisztítóprofiloknál győződjön meg arról, hogy a készülék ajtaja jól be
van zárva, mégpedig úgy, hogy ellenőrzi, hogy a megfelelő főzőprofil vagy tisztítóprofil tovább fute.
Eltűnőajtóval szerelt készülékeknél:
■
Húzza előre a készülék ajtaját a kombipároló oldalánál és enyhe lendítéssel csapja be.
■
A futó főzőprofiloknál vagy tisztítóprofiloknál győződjön meg arról, hogy a készülék ajtaja jól be
van zárva, mégpedig úgy, hogy ellenőrzi, hogy a megfelelő főzőprofil vagy tisztítóprofil tovább fute.
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4.3.3 A főzött termék adagolása és kivétele
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Forró folyadékok

Forrázásveszély forró folyadékok által
Folyékony főzött termék kiloccsanása leforrázhatja az arcot és a kezet.
Az adagoláskor ügyeljen arra, hogy a beakasztható állványkeretek szabályosan legyenek rögzítve.
Az adagolásnál ügyeljen a maximális berakási súlyra.
Csak hozzáillő szabványos gasztronómiai méretű edényeket használjon.
A készítendő étel hordozóit a oldal 43 szabályai szerint az X.10 ill. a oldal 45 szerint az X.20
nagyságnál be kell tolni korrekt módon.
Folyadékot tartalmazó edényeket vagy a főzés folyamán folyékonnyá váló főzött terméket csak a
minden kezelő számára belátható tálcaszintekre tegyen. A folyadékot tartalmazó edényeket vagy
az ételkészítés folyamán folyékonnyá váló főzött terméket mindig vízszintesen vegye ki.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Forró főzött termék és forró főzött étel tartók

Égési sérülés veszélye a forró főzött termék és forró főzött étel tartók következtében
Az L-síneken elhelyezett főzött étel tartók kibillenhetnek a tálcaszintekről. Ez az egész testet érintő
égési sérüléshez vezethet, különösen az arcon és a kezeken.
Az adagoláskor ügyeljen arra, hogy a beakasztható állványkeretek szabályosan legyenek rögzítve.
Az adagolásnál ügyeljen a maximális berakási súlyra.
Csak megfelelő sütési méretű főzött étel tartókat (tepsiket, rostélyokat) használjon.
A készítendő étel hordozóit a oldal 44 szabályai szerint az X.10 ill. a oldal 45 szerint az X.20
nagyságnál be kell tolni korrekt módon.
Mindig vízszintesen vegye ki a főzött étel tartókat és a tálcaszinteken ne húzza ki túlságosan előre
a főzött étel tartókat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
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A kombipároló megrakása (beakasztható állványkeretek standard verzióban)
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

2.

Adagolja a kívánt tálcaszinteket a főzött termékkel.
■ A műveletet alulról kezdje.
■ Az edényeket, tepsiket vagy rostélyokat mindig ütközé‐
sig tolja be.
Ellenőrizze, hogy az edényeket, tepsiket és rostélyokat
korrekt módon tolta-e be 'A készítendő étel hordozóinak
elhelyezése az X.10 nagyságú készülékeknél' oldalon 43
vagy 'A készítendő étel hordozóinak elhelyezése az X.20
nagyságú készülékeknél' oldalon 45 szerint.

A kombipároló megrakása (beakasztható állványkeretek tengerészeti kivitelben)
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

2.

Nyissa ki az adagolószintek reteszelését a bal oldali bea‐
kasztható állványkeretnél.
U-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, majd forgassa el 180°ban balra.
L-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, majd tolja el azt ütközé‐
sig balra.
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3.

Adagolja a kívánt tálcaszinteket a főzött termékkel.
■ A műveletet alulról kezdje.
■ Az edényeket, tepsiket vagy rostélyokat mindig ütközé‐
sig tolja be.
Ellenőrizze, hogy az edényeket, tepsiket és rostélyokat
korrekt módon tolta-e be 'A készítendő étel hordozóinak
elhelyezése az X.10 nagyságú készülékeknél' oldalon 43
vagy 'A készítendő étel hordozóinak elhelyezése az X.20
nagyságú készülékeknél' oldalon 45 szerint.

4.

Zárja ezután az adagolószintek reteszelését.
U-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, forgassa el 180°-ban
jobbra, majd hagyja a reteszelést lesüllyedni.
L-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, tolja el azt ütközésig
jobbra, majd hagyja a reteszelést lesüllyedni.

Az elkészített étel kivétele (beakasztható állványkeretek standard verzióban)
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

2.

Vízszintesen vegye ki a főzött terméket.

Az elkészített étel kivétele (beakasztható állványkeretek; tengerészeti kivitel)
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

2.

Nyissa ki az adagolószintek reteszelését a bal oldali bea‐
kasztható állványkeretnél.
U-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, majd forgassa el 180°ban balra.
L-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, majd tolja el azt ütközé‐
sig balra.

Kezelési kézikönyv

64

4 A következőképpen járjon el a főzésnél
3.

Vízszintesen vegye ki a főzött terméket.

4.

Zárja ezután az adagolószintek reteszelését.
U-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, forgassa el 180°-ban
jobbra, majd hagyja a reteszelést lesüllyedni.
L-sínek használata esetén:
Ehhez emelje meg a reteszelést, tolja el azt ütközésig
jobbra, majd hagyja a reteszelést lesüllyedni.
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4.3.4 A tartókeret / tányérállvány adagolása főzött termékkel (kivéve
ConvoSmoke-nál)
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Forró folyadékok

Forrázásveszély forró folyadékok által
Folyékony főzött termék kiloccsanása leforrázhatja az arcot és a kezet.
Ügyeljen arra, hogy a főzött termék adagolása vagy kivétele közben a tartókeret / tányérállvány
szállítási rögzítőeleme reteszelve legyen.
Az adagolásnál ügyeljen a maximális berakási súlyra.
Csak hozzáillő szabványos gasztronómiai méretű edényeket, ill. csak megengedett tányérokat
használjon megfelelő átmérővel.
A készítendő étel hordozóit a oldal 43 szabályai szerint az X.10 ill. a oldal 45 szerint az X.20
nagyságnál be kell tolni korrekt módon.
Folyadékot tartalmazó edényeket vagy tányérokat, vagy a főzés folyamán folyékonnyá váló főzött
terméket csak a minden kezelő számára belátható tálcaszintekre tegyen. A folyadékot, vagy az
ételkészítés folyamán folyékonnyá váló főzött terméket tartalmazó edényeket vagy tányérokat
mindig vízszintesen vegye ki.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Forró főzött termék és forró főzött étel tartók

Égési sérülés veszélye a forró főzött termék és forró főzött étel tartók következtében
Az L-síneken elhelyezett főzött étel tartók kibillenhetnek a tálcaszintekről. Ez az egész testet érintő
égési sérüléshez vezethet, különösen az arcon és a kezeken.
Ügyeljen arra, hogy a főzött termék adagolása vagy kivétele közben a tartókeret szállítási
rögzítőeleme reteszelve legyen.
Az adagolásnál ügyeljen a maximális berakási súlyra.
Csak megfelelő sütési méretű főzött étel tartókat (tepsiket, rostélyokat) használjon.
A készítendő étel hordozóit a oldal 44 szabályai szerint az X.10 ill. a oldal 45 szerint az X.20
nagyságnál be kell tolni korrekt módon.
Mindig vízszintesen vegye ki a főzött étel tartókat és a tálcaszinteken ne húzza ki túlságosan előre
a főzött étel tartókat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
A főzött termék adagolásának előfeltételei
■
■
■

A tartókeret / tányérállvány szabályszerűen ki van tisztítva.
A keretes kocsi elő van készítve.
A keretes kocsi összes rögzítőféke reteszelve van.
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A tartókeret adagolása főzött termékkel
1.

Tolja rá hátulról a tartókeretet a keretes kocsira. Ügyeljen
arra, hogy a keréktengelyek ekkor a keretes kocsi hornya
alatt legyenek vezetve.

2.

Kattintsa be a szállítási rögzítőelemet.

3.

Emelje fel a tartókeret hátsó oldalának áttolásbiztosítását
és hajtsa ki azt jobbra.
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4.

Adagolja a tartókeretet.
A műveletet alulról kezdje.
■ Az edényeket, tepsiket vagy rostélyokat ekkor mindig
ütközésig tolja be a másik áttolásbiztosításnál.
Ellenőrizze, hogy az edényeket, tepsiket és rostélyokat
korrekt módon tolta-e be 'A készítendő étel hordozóinak
elhelyezése az X.10 nagyságú készülékeknél' oldalon 43
vagy 'A készítendő étel hordozóinak elhelyezése az X.20
nagyságú készülékeknél' oldalon 45 szerint.
■

5.

FIGYELMEZTETÉS! Forrázásveszély forró folyadékok ál‐
tal
■ Ügyeljen arra, hogy a tartókeret ne legyen „fejnehéz”
módon adagolva, mert a keretes kocsi emiatt a mozga‐
tásnál felborulhat.
Reteszelje ismét a nyitott áttolásbiztosítót.

A tartókeret (pékség-kivitel) adagolása főzött termékkel a 6.10 és 10.10 nagyságú készülékeknél
1.

2.

A pékségi kivitelű tartókeretet ugyanúgy pozícionálja a
keretes kocsin, mint a standard tartókeretet és kattintsa
be a szállítási rögzítőelemet, lásd 'A tartókeret megrakása
készítendő étellel' oldalon 67).
Adagolja a tartókeretet.
■ A műveletet alulról kezdje.
■ A tepsiket mindig ütközésig tolja be.
■ Ellenőrizze, hogy a tepsiket korrekt módon tolta-e be 'A
főzött étel tartók elhelyezése az X.10 nagyságú készü‐
lékeknél' oldal 44 vagy 'A főzött étel tartók elhelyezése
az X.20 nagyságú készülékeknél' oldal 45 szerint.
FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülés veszélye a forró főzött
termék és forró főzött étel tartók következtében
■ Ügyeljen arra, hogy a tartókeret ne legyen „fejnehéz”
módon adagolva, mert a keretes kocsi emiatt a mozga‐
tásnál felborulhat.
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A tányérállvány adagolása főzött termékkel
1.

2.

A tányérállványt ugyanúgy pozícionálja a keretes kocsin,
mint a tartókeretet és kattintsa be a szállítási rögzítőele‐
met, lásd 'A tartókeret megrakása készítendő étellel' olda‐
lon 67.
Adagolja a tányérállványt.
■ A műveletet alulról kezdje.
■ Kizárólag megfelelő méretű és formájú tányérokat hasz‐
náljon és óvatosan helyezze ezeket a gyűrűkbe.
FIGYELMEZTETÉS! Forrázásveszély forró folyadékok ál‐
tal
■ Ügyeljen arra, hogy a tányérállvány ne legyen „fejne‐
héz” módon adagolva, mert a keretes kocsi emiatt a
mozgatásnál felborulhat.
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4.3.5 Az elkészült étel kivétele a tartókeretből / tányérállványból (a
ConvoSmoke-nál nem)
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Forró folyadékok

Forrázásveszély forró folyadékok által
Folyékony főzött termék kiloccsanása leforrázhatja az arcot és a kezet.
Ügyeljen arra, hogy a főzött termék adagolása vagy kivétele közben a tartókeret / tányérállvány
szállítási rögzítőeleme reteszelve legyen.
Az adagolásnál ügyeljen a maximális berakási súlyra.
Csak hozzáillő szabványos gasztronómiai méretű edényeket, ill. csak megengedett tányérokat
használjon megfelelő átmérővel.
A készítendő étel hordozóit a oldal 43 szabályai szerint az X.10 ill. a oldal 45 szerint az X.20
nagyságnál be kell tolni korrekt módon.
Folyadékot tartalmazó edényeket vagy tányérokat, vagy a főzés folyamán folyékonnyá váló főzött
terméket csak a minden kezelő számára belátható tálcaszintekre tegyen. A folyadékot, vagy az
ételkészítés folyamán folyékonnyá váló főzött terméket tartalmazó edényeket vagy tányérokat
mindig vízszintesen vegye ki.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Forró főzött termék és forró főzött étel tartók

Égési sérülés veszélye a forró főzött termék és forró főzött étel tartók következtében
Az L-síneken elhelyezett főzött étel tartók kibillenhetnek a tálcaszintekről. Ez az egész testet érintő
égési sérüléshez vezethet, különösen az arcon és a kezeken.
Ügyeljen arra, hogy a főzött termék adagolása vagy kivétele közben a tartókeret szállítási
rögzítőeleme reteszelve legyen.
Az adagolásnál ügyeljen a maximális berakási súlyra.
Csak megfelelő sütési méretű főzött étel tartókat (tepsiket, rostélyokat) használjon.
A készítendő étel hordozóit a oldal 44 szabályai szerint az X.10 ill. a oldal 45 szerint az X.20
nagyságnál be kell tolni korrekt módon.
Mindig vízszintesen vegye ki a főzött étel tartókat és a tálcaszinteken ne húzza ki túlságosan előre
a főzött étel tartókat.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
A főzött termék kivételének előfeltételei
■
■

A tartókeret / tányérállvány alkalmas helyen biztonságosan le van állítva.
Amennyiben a tartókeret / tányérállvány még a keretes kocsin található, ez érvényes:
■
A tartókeret / tányérállvány szállítási rögzítőeleme be van kattintva a keretes kocsiba.
■
A keretes kocsi összes rögzítőféke reteszelve van.
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A főzött termék kivétele a tartókeretből (szabványos kivitel)
1.

Emelje fel a tartókeret hátsó oldalának áttolásbiztosítását
és hajtsa ki azt jobbra.

2.

Vízszintesen vegye ki a főzött terméket.

Az elkészült étel kivétele a pékségi kivitelű tartókeretből 6.10 és 10.10 készülékméretnél
1.

Vízszintesen vegye ki a főzött terméket.

Az elkészült étel kivétele a tányérállványból
1.
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Emelje megckissé a tányérokat a gyűrűkben és a kivétel‐
nél tartsa őket vízszintesen.
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4.3.6 A tartókeret / tányérállvány bemozdító keretének behelyezése (a
ConvoSmoke-nál nem)
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Forró felületek

Fennáll az égési sérülés veszélye a készülék belső és külső alkatrészeinek magas hőmérséklete miatt
A főzőtér összes belső részének, a készülékajtó belső részének, valamint a főzőüzem közben vagy
után a főzőtérben található összes alkatrésznek a megérintése égési sérülést okozhat.
Mielőtt hozzákezdene az átszerelési munkákhoz, előbb várja meg, amíg a főzőtér hőmérséklete
60 °C alá süllyed.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A beakasztható állványkeret ki- és beszerelése
Szükséges tartozékok
■

Bemozdító keret

Előfeltételek
■
■

A beakasztható állványkeretek ki vannak szerelve.
A készülék ajtaja nyitva van.

Kezelési kézikönyv
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A tartókeret / tányérállvány bemozdító keretének behelyezése
1.

Rögzítse a bemozdító keretet a főzőtérben úgy, hogy a
furatokat a bemozdító keret talpidomain a készülék fene‐
kének csapjaira vezeti.

2.

Tolja bele a maghőmérséklet-érzékelőt a bemozdító keret
jobb oldalán lévő spirális tartóba.
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4.3.7 Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A tartókeret / tányérállvány adagolása főzött termékkel (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
A tartókeret / tányérállvány bemozdító keretének behelyezése (a ConvoSmoke-nál nem)
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Szükséges tartozékok
■
■

Keretes kocsi
Tartókeret vagy tányérállvány

Előfeltételek
■
■

■
■

A tartókeret / tányérállvány bemozdító kerete fel van szerelve a főzőtérben.
A kombipároló felállítási magassága a keretes kocsi adagolási magasságához van igazítva. A főző‐
térbe helyezett bemozdító keretnek és a tartókeret / tányérállvány felállítási felületének a keretes
kocsin azonos magasságon kell lennie, ha a keretes kocsi a kombipárolóra van rögzítve.
A készülék ajtaja nyitva van.
A főzött termék a tartókeretben / tányérállványban szabályszerűen elő van készítve a keretes koc‐
sin:
■
A tartókeret / tányérállvány szállítási rögzítőeleme be van kattintva.
■
A tartókeret áttolás-biztosítója reteszelve van.
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Adagolás a keretes kocsival
1.

Oldja a keretes kocsi rögzítőfékjeit és tolja a keretes koc‐
sit a kombipároló elé.

2.

Rögzítse a keretes kocsit a kombipárolón.
■ Nyomja meg a gombot a keretes kocsi fogantyúja alatt
hátra, hogy a keretes kocsin a rögzítőlemez felemel‐
kedjen.
■ Engedje el a gombot, hogy a lemez lesüllyedjen és a
főzőtér nyílásánál bekattanjon.

3.

Reteszelje újra a keretes kocsi összes görgőjét.

4.

Oldja a tartókeret / tányérállvány szállítási rögzítőelemét.

Kezelési kézikönyv
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5.

Tolja be a tartókeretet / tányérállványt a keretes kocsiról
a főzőtérbe.

6.

Oldja a keretes kocsi rögzítőfékjeit.

7.

Lazítsa meg a keretes kocsi rögzítését a főzőtérnyílásnál,
majd tolja el a keretes kocsit.

8.

Zárja be a készülék ajtaját.

Kezelési kézikönyv
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Kivétel a keretes kocsival
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját és tolja a keretes kocsit a
kombipároló elé.

2.

Rögzítse a keretes kocsit a kombipárolón.
■ Nyomja meg a gombot a keretes kocsi fogantyúja alatt
hátra, hogy a keretes kocsin a rögzítőlemez felemelked‐
jen.
■ Engedje el a gombot, hogy a lemez lesüllyedjen és a fő‐
zőtér nyílásánál bekattanjon.

3.

Reteszelje a keretes kocsi összes görgőjét.

4.

Húzza a tartókeretet / tányérállványt a főzőtérből a ker‐
etes kocsira.
FIGYELMEZTETÉS! Fennáll az égési sérülés veszélye a
főzőtérben, a készülék ajtajának belső oldalán és a tartó‐
kereten / tányérállványon a magas hőmérséklet miatt
■ Viseljen személyi védőfelszerelést.
■ A tartókeretet / tányérállványt a fogantyúknál fogva húz‐
za ki a főzőtérből.
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5.

Kattintsa be a szállítási rögzítőelemet.

6.

Oldja a keretes kocsi rögzítőfékjeit.

7.

Lazítsa meg a keretes kocsi rögzítését a főzőtérnyílásnál,
majd tolja el a keretes kocsit.
FIGYELMEZTETÉS! Forrázásveszély forró folyadékok ál‐
tal
■ Szállítás közben fedje le a forró folyadékot tartalmazó
edényeket vagy tányérokat.
■ Ügyeljen arra, hogy a keretes kocsi a tartókerettel / tá‐
nyérállvánnyal nehogy felbillenjen. Ez a veszély akkor
áll fenn, ha a keretes kocsival ferde síkon haladunk va‐
gy az egy akadályba ütközik.

8.

Reteszelje a keretes kocsi összes görgőjét.

9.

Zárja be a készülék ajtaját.
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4.3.8 A használaton kívüli maghőmérséklet-érzékelő elhelyezése és kivétele
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása

60

Cél
A maghőmérséklet-érzékelőt el kell elhelyezni, amennyiben a főzési folyamathoz arra nincs szükség.
Máskülönben fennáll a veszélye annak, hogy az érzékelő megrongálódik.
A maghőmérséklet-érzékelő elhelyezése tartóban
1.

Tolja bele a maghőmérséklet-érzékelőt a jobb oldali bea‐
kasztható állványkereten lévő spirális tartóba.
ÉRTESÍTÉS: Ügyeljen a kábelvezetésre.
A kábelnek nem szabad a készülék ajtaja és a bedugható
higiéniai tömítés között becsípődnie a készülék ajtajának
becsukásakor.

A maghőmérséklet-érzékelő kivétele
Húzza ki a maghőmérséklet-érzékelőt a jobb oldali beakasztható állványkereten lévő tartóból.
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4.3.9 Külső maghőmérséklet-érzékelő vagy Sous Vide érzékelő használata
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A használaton kívüli maghőmérséklet-érzékelő elhelyezése és kivétele
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Működési elv
A főzőtérben tartósan csatlakoztatott, belső maghőmérséklet-érzékelőhöz kívül, a készülékházon egy
további, külső maghőmérséklet-érzékelőt vagy Sous Vide érzékelőt csatlakoztathat átmeneti jelleggel.
Amikor ez a külső csatlakozó be van kötve, a belső maghőmérséklet-érzékelő hatástalanná válik. Ez
azt jelenti, hogy a főzési folyamatnál a szoftver a külső maghőmérséklet-érzékelő vagy Sous Vide ér‐
zékelő jelét részesíti előnyben. NEM lehetséges a belső és külső maghőmérséklet-érzékelő és/vagy
Sous Vide érzékelő egyidejű használata egy főzési folyamaton belül, vagy a belső maghőmérsékletérzékelő használata, ha van csatlakoztatva külső maghőmérséklet-érzékelő vagy Sous Vide érzékelő.
Előfeltételek
■
■

A külső maghőmérséklet-érzékelő vagy Sous Vide érzékelő meg van tisztítva, működőképes és a
készülék közelében rendelkezésre áll.
A főzött termék szabályosan rendelkezésre áll a főzőtérben.

Külső maghőmérsékletérzékelő vagy Sous Vide érzékelő bekötése és felhasználása
1.
2.
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Nyissa ki a külső maghőmérséklet-érzékelő vagy Sous
Vide érzékelő csatlakozó aljzatának védőfedelét a készü‐
lékház kezelőpanelje felett jobb oldalt.
Dugaszolja rá a külső maghőmérséklet-érzékelőt vagy
Sous Vide érzékelőt a csatlakozóaljzaton át a készülékre.

80

4 A következőképpen járjon el a főzésnél
3.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

4.

Vezesse bele a maghőmérséklet-érzékelőt vagy a Sous
Vide érzékelőt a főzött termékbe.

5.

Zárja be a készülék ajtaját.
Ügyeljen eközben a kábelvezetésre. A kábelt nem sza‐
bad az ajtófogantyú zárómechanizmusa mellett vezetni a
főzőtérbe. A kábel tetszőleges más helyen, a készülék aj‐
taja és a bedugható higiéniai tömítés közé befogva kell a
főzőtérbe vezetni.

Külső maghőmérséklet-érzékelő vagy Sous Vide érzékelő levétele és tárolása
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

2.

Vegye ki a maghőmérséklet-érzékelőt vagy Sous Vide ér‐
zékelőt a főzött termékből, mielőtt a főzött terméket kives‐
zi a főzőtérből.
FIGYELMEZTETÉS! Égési sérülés veszélye a nagy hőm‐
érsékletek következtében az összes alkatrészen, ame‐
lyek a főzőüzem közben a főzőtérben vannak vagy voltak
■ Viseljen személyi védőfelszerelést.
■ A külső maghőmérséklet-érzékelőt vagy Sous Vide ér‐
zékelőt a használat után a főzőtéren kívül hagyja lehűl‐
ni, mielőtt leveszi és megtisztítja azt.

3.
4.
5.
6.
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Vegye le a külső maghőmérséklet-érzékelőt vagy Sous
Vide érzékelőt a készülékházról.
Zárja a csatlakozó aljzat védőfedelét.
Tisztítsa meg és öblítse le a maghőmérséklet-érzékelőt
vagy Sous Vide érzékelőt egy puha kendővel, háztartás‐
ban szokásos öblítőszerrel és vízzel.
A megszárított maghőmérséklet-érzékelőt vagy Sous
Vide érzékelőt tárolja alkalmas helyen a sérülések és
szennyeződések elkerülésére.
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4.3.10 USB-stick használata
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Az USB-fedél célja
Az USB-fedél lefedi az USB csatlakozót, hogy étel készítésekor és tisztításkor ne kerülhessen vízpára
a vezérlőelektronikába.
Ételkészítésnél és tisztításnál nem lehet USB-stick bedugva és az USB-csatlakozásnak a fedéllel zár‐
va kell lennie.
Az USB memóriakártya bedugása
1.

Nyissa ki az USB-csatlakozás fedelét a kezelőpanelen.

2.

Dugja be az USB-sticket.
Ha túl nagy az USB-stick, akkor használjon kereskedelmi
forgalomban kapható adapterkábelt.

Kezelési kézikönyv
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4.3.11 A beakasztható állványkeret ki- és beszerelése
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Forró felületek

Fennáll az égési sérülés veszélye a készülék belső és külső alkatrészeinek magas hőmérséklete miatt
A főzőtér összes belső részének, a készülékajtó belső részének, valamint a főzőüzem közben vagy
után a főzőtérben található összes alkatrésznek a megérintése égési sérülést okozhat.
Mielőtt hozzákezdene az átszerelési munkákhoz, előbb várja meg, amíg a főzőtér hőmérséklete
60 °C alá süllyed.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása

60

Előfeltételek
■

Az összes főzött étel tartó és főzéshez felhasznált további szükséges tartozékok ki vannak véve a
főzőtérből.
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A beakasztható állványkeret (szabványos kivitel) kiszerelése
1.

Emelje meg (1) a beakasztható állványkeretet és forgas‐
sa be (2) a főzőtérbe.

2.

Oldja a kapcsot hátul felül a beakasztható állványkereten.

3.

Nyomja (1) a beakasztható állványkeretet felfelé és
akassza (2) ki.

Kezelési kézikönyv
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A beakasztható állványkeret (szabványos kivitel) beszerelése

2.

A két beakasztható állványkeret beépítését a kiszerelé‐
shez képest fordított sorrendben végezze.
Ellenőrizze, hogy a két beakasztható állványkeret kapcsai
felül és alul reteszelve vannak-e és ennek megfelelően a
beakasztható állványkeret szabályosan van-e beakaszt‐
va.

3.

■

1.

■

Kezelési kézikönyv

Annak ellenőrzésére, hogy mindkét beakasztható állvá‐
nykeretet helyesen építette be, dugjon bele egy tepsit.
Ellenőrizze, hogy a lemez 'A készítendő étel hordozói‐
nak elhelyezése az X.10 nagyságú készülékeknél' olda‐
lon 43 vagy 'A készítendő étel hordozóinak elhelyezése
az X.20 nagyságú készülékeknél' oldalon 45 szerint he‐
lyesen fekszik-e a sínekben ill. a síneken.
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A beakasztható állványkeret (pékségi kivitel) kiszerelése
1.

Emelje meg (1) kissé a beakasztható állványkeretet.
Forgassa kissé előre (2) a készülék ajtajának irányába és
kissé befelé (3) a főzőtérbe, hogy a csapoktól alul elöl a
főzőtérben kifűzze.
Engedje le a beakasztható állványkeretet a főzőtér aljára.

2.

Fűzze ki a beakasztható állványkeretet a két felső csap‐
ból a főzőtérben úgy, hogy a beakasztható állványkeretet
újra kissé előre forgatja (1) a készülék ajtajának irányába,
majd óvatosan lefelé (2) a legutolsó csaptól (elöl felül a
főzőtérben) kifűzi.

A beakasztható állványkeret (pékségi kivitel) beszerelése
1.
2.
3.

Kezelési kézikönyv

A két beakasztható állványkeret beépítését a kiszerelé‐
shez képest fordított sorrendben végezze.
Ellenőrizze, hogy mind a nyolc csap (oldalanként négy)
korrekt módon nyúlik-e bele a beakasztható állványkere‐
tek vezetőibe.
■ Annak ellenőrzésére, hogy mindkét beakasztható állvá‐
nykeretet helyesen építette be, dugjon bele egy tepsit.
■ Ellenőrizze, hogy a lemez 'A készítendő étel hordozói‐
nak elhelyezése az X.10 nagyságú készülékeknél' olda‐
lon 43 vagy 'A készítendő étel hordozóinak elhelyezése
az X.20 nagyságú készülékeknél' oldalon 45 szerint he‐
lyesen fekszik-e a sínekben ill. a síneken.
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4.3.12 Füstölő fiók megtöltése, behelyezése és kivétele (csak a
ConvoSmoke-nál)
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 58 c. fe‐
jezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmutatá‐
sokat.
Beáramló levegő

Égési sérülés veszélye és tűzveszély áll fenn a szikrázás miatt
A forró füstölő anyagra áramló levegő szikrázást okozhat.
A füstölő fiók fedelét csak akkor vegye le, miután a füstölő fiók tűzbiztos és szélvédett helyen teljes
mértékben lehűlt. A füstölés közben a fedelet mindig rajta kell hagyni a füstölő fiókon.
A füstölő anyag égési maradványait csak hidegen szabad hulladékként kezelni.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása

■

60

Füstölő anyag
Füstölő anyagként kizárólag keményfaforgácsból készült brikettet használjon fel, ami erre az alkalma‐
zási célra van meghatározva.
A gyártó „BRADLEY AROMABISQUETTEN” füstölőkorongot ajánl, ami az internetről
(http://www.bradleysmoker.com), vagy megfelelő szaküzletekben szerezhető be.
Az olyan füstölő anyagokat, mint az ömlesztett fűrészport, ömlesztett forgácsot, ömlesztett faaprítékot
vagy farudat nem szabad felhasználni.
Előfeltételek
■

■
■
■

Az utolsó működtetést követően a főzőtér lehűlt a környezeti hőmérsékletre.
vagy:
A futó főzőprofil közben a szoftver felkéri Önt a füstölő fiók behelyezésére. Ebben az esetben a
szoftver a füstölő fiók behelyezésének kérése előtt automatikusan 'Cool down'-t végez a főzőtér le‐
hűtésére.
A füstölőfűtés be van szerelve a főzőtérbe.
A beakasztható állványkeretek be vannak szerelve és reteszelve vannak.
A ház a füstölő rostéllyal együtt és a füstölő fiók burkolata szabályszerűen meg vannak tisztítva és
szárítva.

Kezelési kézikönyv
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Füstölő fiók megtöltése
1.

A füstölő fiók megtöltéséhez helyezzen max. 8 füstölőkor‐
ongot a füstölő rostélyra a füstölő fiókban.

2.

Tolja fel a fedelet a hátoldalról a füstölő fiókra ütközésig.
Ügyeljen arra, hogy a ház oldalsó szárai a fedél hornyá‐
ban legyenek vezetve.

3.

Helyezze be a fogantyút a füstölő fiók előlapján.

Füstölő fiók behelyezése
1.

Tartsa a megtöltött füstölő fiókot a fogantyúnál és tolja fel
a füstölő fiókot ütközésig a füstölő fűtésre a főzőtérben.
Ügyeljen arra, hogy a fűtőspirál be legyen vezetve a füs‐
tölő fióknál a füstölő fűtése nyílásába.

2.

Vegye le a füstölő fiók fogantyúját.
FIGYELMEZTETÉS! Fennáll az égési sérülés veszélye a
főzőtérben, a készülék ajtajának belső oldalán és a füstö‐
lő fióknál a magas hőmérséklet miatt
■ Viseljen személyi védőfelszerelést.
■ Vegye ki a füstölő fiók fogantyúját a füstölő fiók behe‐
lyezése után a főzőtérből, hogy a füstölő fiókot hideg fo‐
gantyúval vehesse majd ki.

Kezelési kézikönyv
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Füstölő fiók kivétele
1.

Helyezze be a füstölő fiók fogantyúját és húzza le a füstö‐
lő fiókot a füstölő fűtésről.

2.

A füstölő fiók fedelét a főzőtéren kívül, tűzbiztos és szél‐
védett helyen hagyja teljes mértékben lehűlni.

3.

Ürítse ki a füstölő korong maradványait a füstölő fiókból
és tisztítsa meg alaposan a füstölő fiók összes részét.

Kezelési kézikönyv
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5 A következőképpen járjon el a tisztításnál
A fejezet célja
Ebben a fejezetben áttekintést adunk a tisztítási eljárásokról, a tisztítószerekről és azok kezeléséről,
valamint a tisztítási tervről. Megmutatjuk, hogyan kell kezelni a kombipárolót a tisztításhoz és hogyan
kell eljárni a tisztításnál.
Az 'Útmutatók az elvi eljáráshoz a tisztításnál' lépésről lépésre segítik Önt a különböző tisztítási folya‐
matok menetében. A szoftver vagy a készülékelemek kezelésére ezen a helyen explicit módon nem
térünk ki.
Ahhoz, hogy alaposan megismerje a szoftver kezelését és annak folyamatait, olvassa el a kombipáro‐
ló kezelési útmutatóját.
Az 'Útmutatók a készülék kezeléséhez a tisztításnál' konkrét folyamatokat ismertetnek Önnel a kombi‐
pároló és a megfelelő tartozék kezelésében.

5.1 A kombipároló tisztításának alapelvei
5.1.1 Tisztítási eljárások
Tisztítási eljárások
Tisztítási eljárások
Tisztítószermentes fő‐
zőtértisztítás

Leírás
■

■

■
■

A főzőtér teljesen auto‐
matikus tisztítása bekö‐
tött kannákkal
(ConvoClean easyDialnél
vagy
ConvoClean+ easy‐
Touch-nál)

■

■

■

■

Kezelési kézikönyv

Alkalmazási kritériumok

Teljesen automatikus folyamat,
ahol a hőmérsékletet és a tartamot
szoftver vezérli
A főzőtér öblítése csak vízzel tör‐
ténik, tisztítószer alkalmazása nél‐
kül
easyDial-nál: Tisztítóprofil CL0
easyTouch-nál: Tisztítóprofil H2O
Teljesen automatikus folyamat,
ahol a hőmérsékletet, a tartamot, a
tisztítószerek alkalmazását és az
öblítést szoftver vezérli
A tisztítószerek adagolása szoftver
vezérlésével történik és azok a
csatlakoztatott kannákból automa‐
tikusan a főzőtérbe kerülnek
easyDial (ConvoClean) esetén:
■ Nyolc előre konfigurált tisztító‐
profilból lehet egyet választani:
CL1 ... CL4 és CL1d ... CL4d
easyTouch-nál (ConvoClean+):
■ Tisztítási fokozat választása:
1 ... 4
■ Tisztítási időtartam választása:
eco, regular vagy express
■ Opcionális választás:
Gőzfertőtlenítés és/vagy főző‐
térszárítás
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■

■

■
■

■

Az egyes főzési műveletek között,
a nagyon könnyű szennyeződések
vagy szagok eltávolítására
Az intenzíven tisztított kombipároló
hosszabb nyugalmi helyzete után,
pl. a por eltávolítására
Napi tisztítás a nap összes főzési
eljárása lezárása után
A kombipároló első üzembe he‐
lyezése előtt az összes szállítási,
felállítási és felszerelési szennye‐
ződést el kell távolítani a főzőtér‐
ből
A kombipárolón végzett karbantar‐
tási munkák után az összes szen‐
nyeződést el kell távolítani a főző‐
térből
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Tisztítási eljárások
A főzőtér teljesen auto‐
matikus tisztítása egye‐
di adagolással
(ConvoClean easyDialnél
vagy
ConvoClean+ easy‐
Touch-nál)

Leírás
■

■

■

■

Félautomatikus főzőtér‐
tisztítás

■

■
■

Alkalmazási kritériumok

Teljesen automatikus folyamat,
ahol a hőmérsékletet, a tartamot, a
tisztítószerek alkalmazását és az
öblítést szoftver vezérli
A tisztítószereket a szoftver kér‐
ése után a kezelőnek kell egyedi
adagolású palackokból a főzőtérbe
bevinni
easyDial (ConvoClean) esetén:
■ Nyolc előre konfigurált tisztító‐
profilból lehet egyet választani:
CL1 ... CL4 és CL1d ... CL4d
easyTouch-nál (ConvoClean+):
■ Tisztítási fokozat választása:
1 ... 4
■ Tisztítási időtartam választása:
eco, regular vagy express
■ Opcionális választás:
Gőzfertőtlenítés és/vagy főző‐
térszárítás
Félautomatikus folyamat, ahol
egyes tisztítófázisok hőmérsékle‐
tét és tartamát szoftver vezérli
A tisztítószerek bepermetezése a
főzőtérbe manuálisan történik
A főzőtér kiöblítése kézzel, kézizu‐
hannyal történik, vagy alternatív
módon sok vízzel és puha kendő‐
vel alaposan kitörölve

■
■

■

■
■

■

■

Főzőtértisztítás csak
öblítőszerrel csatlakoz‐
tatott kannából, vagy
egyedi adagolás

■
■

■

A főzőtér tisztítása kéz‐
zel

■

■
■
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Csak az easyTouch esetében:
Tisztítóprofil ConvoCare
Teljesen automatikus folyamat,
ahol a hőmérsékletet, a tartamot,
az öblítőszerek alkalmazását és
az öblítést szoftver vezérli
Az öblítőszerek vagy a csatlakoz‐
tatott kannából automatikusan
vannak adagolva, vagy a szoftver
kérése után a kezelőnek kell egye‐
di adagolású palackokból a főző‐
térbe bevinni
Kizárólag manuális folyamat szoft‐
vertámogatás nélkül
■ A főzőtér fűtetlen marad
■ A tisztítószerek hatásidejét a ke‐
zelő ellenőrzi
A tisztítószerek bepermetezése a
főzőtérbe manuálisan történik
A főzőtér kiöblítése kézzel, kézizu‐
hannyal történik, vagy alternatív
módon sok vízzel és puha kendő‐
vel alaposan kitörölve
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■

■

■

■

■
■

Napi tisztítás a nap összes főzési
eljárása lezárása után
A kombipároló első üzembe he‐
lyezése előtt az összes szállítási,
felállítási és felszerelési szennye‐
ződést el kell távolítani a főzőtér‐
ből
A kombipárolón végzett karbantar‐
tási munkák után az összes szen‐
nyeződést el kell távolítani a főző‐
térből

Napi tisztítás a nap összes főzési
eljárása lezárása után
Teljesen automatikus főzőtértisztí‐
tást követő utókezeléshez, amen‐
nyiben nem lett az összes szen‐
nyeződés megszüntetve
A kombipároló első üzembe he‐
lyezése előtt az összes szállítási,
felállítási és felszerelési szennye‐
ződést el kell távolítani a főzőtér‐
ből
A kombipárolón végzett karbantar‐
tási munkák után az összes szen‐
nyeződést el kell távolítani a főző‐
térből
Teljesen automatikus vagy félauto‐
matikus főzőtértisztítást követő
utókezeléshez, amennyiben nem
lett az összes szennyeződés
megszüntetve
Ha a főzőtér belsejében fehér lep‐
el vagy sötét elszíneződés látható

Lehűlt főzőtérnél az egyes főzési
folyamatok között a szennyeződé‐
sek vagy szagok eltávolítására
Teljesen automatikus vagy félauto‐
matikus főzőtértisztítást követő
utókezeléshez, amennyiben nem
lett az összes szennyeződés
megszüntetve
Helyi tisztításra a főzőtérben, pél‐
dául főzőtér-lefolyó
Ha a főzőtér belsejében fehér lep‐
el vagy sötét elszíneződés látható
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5.1.2 Tisztítási terv
Áttekintés
Az alábbi ábra 6.10 méretű kombipárolót mutat, az összes gáz asztali készüléket képviselve:
Tétel

Megnevezés

1

A készülékház külső része

2

Főzőtér

3

Bedugható higiéniai tömítés

4

Dupla üvegezésű ajtó

5

A készülék ajtaja

6

Ajtó csepegtető kád

7

Főzőtér-lefolyó szűrővel

8

A készülék cseppfogó tálcája

9

Ventilátorszita

Napi tisztítási munkák
Mit kell megtisztítani?

Eljárás

Főzőtér

■

■

Főzőtér-lefolyó

A készülékház külső része
Edények, tepsik, rostélyok és
étel készítéséhez további fel‐
használt tartozékok

Kezelési kézikönyv

Tisztítószerek

'Így tisztítsa meg a főzőteret
félautomatikusan (beakasz‐
tható állványkeretek)' oldalon
103
'Így tisztítsa meg a főzőteret
félautomatikusan (tartókeret /
tányérállvány)' oldalon 105

ConvoClean new vagy forte

'Így tisztítsa meg a főzőteret tel‐ ConvoClean new vagy forte
jesen automatikusan csatlakoz‐ és
tatott kannákkal' oldalon 99
ConvoCare
'Így tisztítsa meg a főzőteret tel‐ ConvoClean new S vagy forte S
jesen automatikusan egyedi
és
adagolással' oldalon 101
ConvoCare S
■ A maradványok eltávolítása
■ A görgős kézizuhannyal
■ Öblítés az eltömődés mega‐
■ ConvoClean new vagy forte
kadályozása érdekében
■ Tisztítószer bepermetezése
és leöblítés vízzel
Tisztítsa meg kézzel, puha tör‐
lőronggyal
■ Kézzel, puha, nem csiszoló
hatású szivaccsal tisztítani
■ Vízzel utánöblíteni
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Háztartásban szokásosan hasz‐
nálatos nemesacél-tisztítószer
Háztartásban használatos mo‐
sogatószer
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Mit kell megtisztítani?
A főzőtér napi ellenőrzése, látha‐
tó-e annak belsejében fehér lep‐
el vagy sötét elszíneződés
■ Tisztítás csak szükség esetén

Grillverzió felhasználásánál:
Zsírfelfogó kanna

Eljárás

Tisztítószerek

Manuális:
ConvoCare
■ Bepermetezés hidegen
■ Hagyja, hogy a szer 10 per‐
cen keresztül kifejtse hatá‐
sát
■ Puha, nem csiszoló hatású
szivaccsal át kell dörzsölni
■ Kiöblítés
vagy
■ 'Így tisztítsa meg csak öblítős‐
zerrel a főzőteret a Convo‐
Care tisztítóprofillal (csak az
csak az easyTouch esetében)'
oldalon 109
■

'Zsírfelfogó kanna ürítése és
tisztítása' oldalon 127

Háztartásban használatos mo‐
sogatószer

Mit kell megtisztítani?

Eljárás

Tisztítószerek

A dupla üvegezésű ajtót belül

'Így tisztítsa meg a dupla üvege‐
zésű ajtót' oldalon 111
'Így tisztítsa meg a főzőteret az
elszívólemez mögött' oldalon
112
■ Kézzel, puha törlőronggyal és
tisztítószerrel körben letörölni
■ Puha törlőronggyal és tiszta
vízzel alaposan utántörölni
■ Puha törlőronggyal szárítani
■ A készülék ajtaját a bedugha‐
tó higiéniai tömítés szárításá‐
hoz ráhajtani (nem szorosan
bezárni)

Háztartásban szokásosan hasz‐
nálatos üvegtisztítószer
ConvoClean new vagy forte

■

Heti tisztítási munkák

Az elszívólemez mögötti főzőtér
A készülékajtó körüli bedugható
higiéniai tömítés

Készülék ajtaja, ajtó csepegtető
kád és cseppfogó tálca

■

■
■

Ventilátorszita, a főzőtér alja bal
oldalon

Kézzel, puha törlőronggyal és
tisztítószerrel végzendő tisztí‐
tás
Puha törlőronggyal és tiszta
vízzel alaposan utántörölni
Puha törlőronggyal szárítani

Háztartásban használatos mo‐
sogatószer

ConvoClean new vagy forte

Tisztítás kézzel, enyhén bened‐ Háztartásban használatos mo‐
vesített törlőronggyal
sogatószer

Havi tisztítási munkák
Mit kell megtisztítani?

Eljárás

Tisztítószerek

Bedugható higiéniai tömítés, in‐
tenzív

'Így tisztítsa meg az intenzív
bedugható higiéniai tömítést'
oldalon 114
Kézzel, puha törlőronggyal kell
megtisztítani.

Háztartásban használatos mo‐
sogatószer

Tartóállvány (opcionális)
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5.1.3 Tisztítószerek
Tisztítószerek
A kombipároló és tartozékai tisztítására kizárólag az itt megadott tisztítószereket használja.
Termék

Használat

Alkalmazási forma

ConvoClean new
enyhe szennyeződéshez
■ Edények, tepsik, rostélyok va‐
gy más tartozékok tisztításá‐
hoz nem

A főzőtér tisztítása
■ Kézzel
■ Félautomatikusan

Szórófejes flakon

A főzőtér teljesen automatikus
tisztítása

A tisztítórendszerre rákapcsolt
tisztítószerkanna a kombipároló
alatt
Szórófejes flakon

ConvoClean forte
A főzőtér tisztítása
normál és jelentős szennyeződé‐ ■ Kézzel
shez
■ Félautomatikusan
■ Edények, tepsik, rostélyok va‐
A főzőtér teljesen automatikus
gy más tartozékok tisztításá‐
tisztítása
hoz nem
ConvoCare K (koncentrátum)
ConvoCare
Öblítőszer meghatározott kever‐
ési arányban
■ Edények, tepsik, rostélyok va‐
gy más tartozékok tisztításá‐
hoz nem
ConvoClean new S
enyhe szennyeződéshez
ConvoClean forte S
normál és jelentős szennyeződé‐
shez
ConvoCare S

Meghatározott keverési arány‐
ban történő bekeveréshez hasz‐
nálatra kész ConvoCare oldat
■
■

A főzőtér teljesen automatikus A tisztítórendszerre rákapcsolt
tisztítása
tisztítószerkanna a kombipároló
Főzőtértisztítás csak öblítős‐
alatt
zerrel (csak easyTouch-nál,
ConvoCare tisztítóprofil)

A főzőtér manuális utókezelése

Szórófejes flakon

A főzőtér teljesen automatikus
tisztítása

Palack egyedi adagoláshoz à
125 ml

A főzőtér teljesen automatikus
tisztítása

Palack egyedi adagoláshoz à
125 ml

■
■

Háztartásban szokásosan hasz‐
nálatos nemesacél-tisztítószer
Háztartásban szokásosan hasz‐
nálatos üvegtisztítószer
Háztartásban szokásosan hasz‐
nálatos, bőrbarát, lúgmentes,
pH-semleges és szagmentes
mosogatószer

A tisztítórendszerre rákapcsolt
tisztítószerkanna a kombipároló
alatt
-

A főzőtér teljesen automatikus Palack egyedi adagoláshoz à
tisztítása
125 ml
Főzőtértisztítás csak öblítős‐
zerrel (csak easyTouch-nál,
ConvoCare tisztítóprofil)

A kombipároló külső falainak
ápolása
A dupla üvegezésű ajtó tisztítá‐
sa
■ Részegységek és tartozékok
tisztítása a mindenkori vonat‐
kozó útmutatóknak megfele‐
lően
■ Edények, tepsik, rostélyok és
az ételkészítéshez használt
további tartozékok tisztítása

-

A tisztítószerek kezelése
Bizonyos tisztítószerek használatakor személyi védőfelszerelést kell viselni.
Figyelembe kell venni a Személyi védőfelszerelés oldalon 42 című fejezetet, valamint az aktuális biz‐
tonsági adatlapokat, amelyek a ConvoClean forte, ConvoClean new, ConvoCare K (koncentrátum),
ConvoClean forte S, ConvoClean new S és ConvoCare S tisztítószerekhez tartoznak.
A kombipároló üzemeltetőjének rendszeres oktatásokat kell tartania a személyzet számára.
Kezelési kézikönyv
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5.1.4 A tisztítószerek előkészítése
A tisztítószerek előkészítése
Előkészítés formája

Kezelés / bánásmód

Szórófejes flakon

■

■
■

■

Kanna

■
■

■

■

■

Palack egyedi adagolá‐
shoz à 125 ml

■

■
■
■

Kezelési kézikönyv

Tisztítószerek

A szórófejes flakont semmiképpen sem szabad
hosszabb ideig nyomás alatt állni hagyni. Las‐
san csavarja a pumpálófejet nyitott állásba, ho‐
gy a sűrített levegő távozhasson a flakonból.
Hetente öblítse ki a szórófejes flakont.
Minden egyes használatot követően öblítse ki a
szórófejet, a szórófej-hosszabbítót és a szóró‐
fej-csonkot.
A tisztítószeres szórófejes flakont ne tárolja a
kombipároló közvetlen közelében, hanem csak
speciális raktárhelyiségben, élelmiszerek ható‐
távolságán kívül.
Csatlakoztassa a tisztítószeres kannát a kombi‐
pároló tisztítórendszerére.
Minden teljesen automatikus főzőtértisztítás
előtt ellenőrizze, hogy a tisztítószerek töltéss‐
zintje a kannákban elegendő-e.
A tisztítószeres tartalék kannát ne tárolja a
kombipároló közvetlen közelében, hanem csak
speciális raktárhelyiségben, élelmiszerek ható‐
távolságán kívül.
A ConvoCare K-t (koncentrátum) csak haszná‐
latra kész ConvoCare oldat bekeveréséhez
használja (meghatározott keverési arányban)
üres kannában.
A ConvoCare K-t tartalmazó tartalék kannát ne
tárolja a kombipároló közvetlen közelében, ha‐
nem csak speciális raktárhelyiségben, élelmis‐
zerek hatótávolságán kívül.
A palackokat csak közvetlenül a tisztítószer al‐
kalmazása előtt vegye ki a szállítási és tárolási
kartonból.
A palack fedelét csak közvetlenül a tisztítószer
alkalmazása előtt csavarja le.
Az üres, vízzel kiöblített és ismét lezárt palack‐
ot újrahasznosításra adja le.
A tisztítószeres tartalék palackokat kizárólag a
szállítási kartonban tárolja. A tisztítószeres kar‐
tonokat ne tárolja a kombipároló közvetlen kö‐
zelében, hanem csak speciális raktárhelyiség‐
ben, élelmiszerek hatótávolságán kívül.
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■
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ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

ConvoClean new
ConvoClean forte
ConvoCare

ConvoCare K (kon‐
centrátum)

ConvoClean new S
ConvoClean forte S
ConvoCare S
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5.2 Útmutatók az elvi eljáráshoz a tisztításnál
5.2.1

Biztonságos munkavégzés a tisztítás során

Az ön és munkatársai biztonsága érdekében
Ismerje meg az 'Az Ön biztonsága érdekében' oldalon 21 c. fejezet tartalmát, mielőtt munkatársai első
ízben használnák a kombipárolót és állítson fel megfelelő követelményeket.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan közölt szabályokat és feltétlenül tartsák be
azokat.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben és a következő útmutatóban felsorolt veszélyre utaló figyelmeztetéseket és feltétlenül foga‐
natosítsák az azokban említett ellenintézkedéseket.
Munkatársainak személyi védőfelszerelése
Utasítsa munkatársait arra, hogy viseljék az 'Az ön biztonsága érdekében' c. fejezet 'Személyi védő‐
felszerelés' oldalon 42 c. részében a megfelelő munkákhoz említett személyi védőfelszerelést.
A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó alapvető szabályok
Amennyiben a kombipárolót a telepítés után tudatosan vagy nyilvánvalóan meg nem engedett módon
mozgatták (szándékosan vagy véletlenül), akkor a készüléket csak akkor szabad tovább üzemeltetni,
ha az összes alábbi előfeltétel teljesül:
■
A készüléken és a felhasznált tartozékokon nincs szemmel látható károsodás.
■
A telepített elektromos, víz, szennyvíz és tisztítószer tápvezetékeken nincs szemmel látható káro‐
sodás, rögzítve vannak, sehol sem csepegnek és a szemrevételezéssel végzett vizsgálat után biz‐
tonságos és működőképes benyomást keltenek.
■
'A kombipároló működőképességével szemben támasztott követelmények' oldalon 22 teljesülnek.
■
'A kombipároló környezetével szemben támasztott követelmények' oldalon 22 teljesülnek.
■
Az összes figyelmeztető utalás a tervezett helyen található.
Csak gázkészülékeknél:
■
A kombipároló összes gázt vezető alkatrészén szerviztechnikus ellenőrizte a gázvezető kompo‐
nensek összes kapcsolati és csatlakozási helyének tömörségét, és a gáztömörség az összes
megnevezett helyen a készüléken kívül és belül létrejött.
Az alépítmény biztonságos görgőn mozgatására és elhelyezésére vonatkozó szabályok
A veszélyeztetés elkerülése érdekében az alépítmény görgőn mozgatásánál a készülékkel figyelembe
kell venni a következő szabályokat:
■
A mozgatás előtt a szennyvízvezetéket le kell választani, amennyiben fix csatlakozó van használat‐
ban.
■
A mozgatásnál ügyelni kell az összes csatlakozóvezetékre. A csatlakozóvezetékeken nem szabad
a készüléknek átgurulnia. A csatlakozóvezetékeknek nem szabad húzóerő alatt állniuk vagy elsza‐
kadniuk. A csatlakozóvezetékek (elektromos, gáz és víz) hossza a tartószerkezet mozgás-játékter‐
éhez igazodik. Az összes csatlakozóvezeték helyzetére és mozgására ennek ellenére ügyelni kell
a mozgatás során.
■
A mozgatást megelőzően a készülékeket feszültségmentes állapotba kell kapcsolni.
■
A mozgatást megelőzően az alépítményen a készülékeknek le kell hűlniük.
■
A készülékekben nem lehet már főzött termék.
■
A készülékajtóknak becsukva kell lenniük.
■
Az alépítmény készülékekkel együtt végzett mozgatásakor védőruházatot elviselni kell viselni.
■
Az alépítmény és a készülékek mozgatását legalább 2 személynek kell végeznie.
■
A visszatolást követően a készüléknek ismét vízszintben kell állnia.
■
A visszatolást követően ismét reteszelni kell a rögzítőfékeket.
■
Minden pozícióban ügyelni kell arra, nehogy az alépítmény a készülékkel felbillenjen.
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A készülék lepermetezése vízzel

Áramütésveszély az áramvezető alkatrészek miatt
A készülék külső részeire jutó víz rövidzárlatot, a készülék megérintésekor pedig áramütést okozhat.
A készülék külső részeit nem szabad vízzel lepermetezni.
A tisztítás időtartama alatt az USB fedelet mindig tartsa zárva.
Forró felületek

Fennáll az égési sérülés veszélye a készülék belső és külső alkatrészeinek magas hőmérséklete miatt
A főzőtér összes belső részének, a készülékajtó belső részének, valamint a főzőüzem közben vagy
után a főzőtérben található összes alkatrésznek a megérintése égési sérülést okozhat. A
levegőelszívó-csonk érintése is égési sérülést okozhat.
Mielőtt hozzákezdene a tisztítási munkákhoz, előbb várja meg, amíg a főzőtér hőmérséklete 60 °C
alá süllyed.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Víz permetezése a forró főzőtérbe

Forrázásveszély forró gőz miatt
Amennyiben vizet permeteznek a forró főzőtérbe (pl. kézi zuhannyal), akkor az ott képződő gőz
forrázást okozhat.
Mielőtt hozzákezdene a tisztítási munkákhoz, előbb várja meg, amíg a főzőtér hőmérséklete 60 °C
alá süllyed.
Érintkezés tisztítószerekkel

A bőr, a szemek és a légzőszervek marásának vagy irritációjának veszélye
A ConvoClean new (S) tisztítószer és a ConvoCare (S) öblítőszer irritálják a bőrt, a szemeket és a
légzőszerveket közvetlen kapcsolat esetén. A ConvoClean forte (S) tisztítószer marja a bőrt, a
szemeket és a légzőszerveket közvetlen kapcsolat esetén.
Ne lélegezze be a tisztító- és öblítőszerek gőzét és permetét.
Ügyeljen arra, hogy a tisztító- és öblítőszerek ne érintkezzenek a szemmel, a bőrrel és a
nyálkahártyával.
60 °C-nál magasabb hőmérsékletű főzőtérbe nem szabad tisztító- és öblítőszert fújni, mert
ellenkező esetben maró hatású vagy irritáló tisztítószergőzök keletkeznek.
A csatlakoztatott kannákkal végzett teljesen automatikus főzőtértisztítás közben ne nyissa ki a
készülék ajtaját.
Az egyedi adagolással végzett teljesen automatikus főzőtértisztítás közben a készülék ajtaját
CSAK a szoftver általi felszólításra nyissa ki.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
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Szennyezettség tisztítószerekkel

Az élelmiszerek tisztítószer vagy öblítőszer általi szennyeződésének veszélye
A ConvoClean new, ConvoClean forte tisztítószerek és a ConvoCare öblítőszer (mind
tisztítószerkannában, mind egyedi adagolású palackban) szennyezik az élelmiszereket közvetlen
kapcsolat vagy közvetett kapcsolat, elpárolgás útján. Ez érvényes a háztartásban szokásos
öblítőszerekre, üvegtisztítókra és nemesacél-tisztítószerekre is.
A ConvoClean new, ConvoClean forte tisztítószerekkel és a ConvoCare öblítőszerrel szórófejes
flakonban csak a főzőtéren belül permetezzen.
Kézi tisztítási tevékenységnél a főzőtérbe bevitt összes tisztítószert és öblítőszert vízsugárral
alaposan öblítse ki. Alternatív módon kézi tisztítási tevékenységnél a főzőtérbe bevitt összes
tisztítószert és öblítőszert bő vízzel és puha kendővel alaposan törölje ki.
Az összes felhasznált tisztítószert bő tiszta vízzel öblítse le a készülék ajtaján belül, a bedugható
higiéniai tömítésen a készülékajtó körül, vagy a pároláshoz felhasznált tartozékon.
A kézi tisztítási tevékenységek után bő vízzel mossa le az összes olyan felületet a főzőtéren kívül,
ami tisztítószerrel vagy öblítőszerrel lehetne benedvesítve, pl. a tisztítószert tartalmazó edények
letétele miatt, és amelyeken ezt követően ismét ételkészítés folyik majd.
Kilépő gáz

Robbanásveszély a kiáramló gáz következtében
A kilépő gáz begyulladása esetén robbanást okozhat.
Flexibilis csatlakozótömlővel rendelkező, alépítményen elhelyezett görgős készülékeknél a ház
vagy a padló tisztításához csak mozgás-játékterén belül húzhatja előre a készüléket. A mozgásjátékteret a tartószerkezet szabja meg a mechanikus biztosításhoz (tipikusan 0.5 m).
A csatlakozóvezetékeket sohasem szabad húzóerővel terhelni.
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5.2.2 Így tisztítsa meg a főzőteret teljesen automatikusan csatlakoztatott
kannákkal
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
Az öblítőszeres kanna cseréje
■
A tisztítószert tartalmazó kanna kicserélése

60
74
117
119

Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy be tudja hívni és el tudja indítani a különböző tisztító‐
profilokat, lásd a kombipároló kezelési útmutatóját.
Az összes élelmiszert kivették a főzőtérből. Nem található idegen test a főzőtérben.
A főzőtérből eltávolították az összes edényt, tepsit és rostélyt, valamint adott esetben a további tar‐
tozékokat.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt. A fő‐
zőtér-lefolyó szűrője a helyén van.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
A készülék ajtaja be van csukva.
Ön a szükséges segédeszközöket tisztítóprogramjának megfelelően előkészítette, lásd 'A tisztítós‐
zerek előkészítése' oldalon 95.
Tartókeretes / tányérállványos készülékeknél (a ConvoSmoke-nál nem): A bemozdító keret be van
helyezve és az üres tartókeret / tányérállvány a főzőtérben van.

Így tisztítsa meg a főzőteret teljesen automatikusan csatlakoztatott kannákkal
1.

Hívja be a tisztítóprofilt, majd indítsa el a tisztítási folya‐
matot.

2.

Várja meg a tisztítási folyamat végét.

3.

A tisztítási folyamat végén hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire.
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4.

■

■
■

5.

Kezelési kézikönyv

Nyissa ki a készülék ajtaját és ellenőrizze a tisztítási
eredményt. A főzőtér legyen láthatóan tiszta és sem
élelmiszermaradék, sem tisztítószer szaga ne legyen
érezhető.
Ellenőrizze a főzőteret lehetséges bejutott idegen testek
szempontjából. Adott esetben távolítsa el ezeket.
Amennyiben utómunkálatok szükségesek, tisztítsa meg
és öblítse ki a főzőteret kézzel, vagy ismét egy tisztító‐
profil útján.

Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a főzőtér kiszárad‐
hasson.
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5.2.3 Így tisztítsa meg a főzőteret teljesen automatikusan egyedi
adagolással
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
Tisztítószer bevitele az egyedi adagolású palackokból a főzőtérbe

60
74
121

Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy be tudja hívni és el tudja indítani a különböző tisztító‐
profilokat, lásd a kombipároló kezelési útmutatóját.
Az összes élelmiszert kivették a főzőtérből. Nem található idegen test a főzőtérben.
A főzőtérből eltávolították az összes edényt, tepsit és rostélyt, valamint adott esetben a további tar‐
tozékokat.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt. A fő‐
zőtér-lefolyó szűrője a helyén van.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
A készülék ajtaja be van csukva.
Ön a szükséges segédeszközöket tisztítóprogramjának megfelelően előkészítette, lásd 'A tisztítós‐
zerek előkészítése' oldalon 95.
Tartókeretes / tányérállványos készülékeknél (a ConvoSmoke-nál nem): A bemozdító keret be van
helyezve és az üres tartókeret / tányérállvány a főzőtérben van.

Így tisztítsa meg a főzőteret teljesen automatikusan egyedi adagolással
1.

Hívja be a tisztítóprofilt, majd indítsa el a tisztítási folya‐
matot.

2.

Várjon a lágyító fázis közben (kb. 5 - 10 percet tisztítópro‐
filtól függően).

3.

■
■
■

A lágyító fázis végén hangjelzés hallható.
Kérés következik a tisztítószer bevitelére.
Az egyedi adagolású palackok szükséges számát a
szoftver mutatja meg.

4.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

5.

Tegye bele a tisztítószert az egyedi adagolású palackok‐
ból a főzőtérbe.
Vegye ki adott esetben ehhez a folyamathoz a tartókere‐
tet / tányérállványt a főzőtérből és a tisztítószer bevitele
után tolja azt vissza a főzőtérbe.

Kezelési kézikönyv
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6.

Zárja be a készülék ajtaját.

7.

Várjon a tisztítófázis közben (kb. 30 - 60 percet tisztító‐
profiltól függően).

8.

9.

10.

11.

Az easyTouch-vezérlésnél az 'Express' tisztítási tartam
választása esetén a jelen útmutató 8 ... 12 pontjai nem ér‐
vényesek.
■ A tisztítófázis végén hangjelzés hallható.
■ Kérés következik az öblítőszer bevitelére.
■ Az egyedi adagolású palackok szükséges számát a
szoftver mutatja meg.
A vízkeménységtől és a készülék vízkövesedésétől füg‐
gően az öblítőszer bevitelét kivételes esetekben átugo‐
rhatja.
Nyissa ki a készülék ajtaját.

Tegye bele az öblítőszert az egyedi adagolású palackok‐
ból a főzőtérbe.
Vegye ki adott esetben ehhez a folyamathoz a tartókere‐
tet / tányérállványt a főzőtérből és az öblítőszer bevitele
után tolja azt vissza a főzőtérbe.
Zárja be a készülék ajtaját.

12.

Várjon az utolsó tisztítófázis közben (kb. 20 - 30 percet
tisztítóprofiltól függően).

13.

■
■

14.

■

■
■

15.

Kezelési kézikönyv

Az utolsó tisztítófázis végén hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire.

Nyissa ki a készülék ajtaját és ellenőrizze a tisztítási
eredményt. A főzőtér legyen láthatóan tiszta és sem
élelmiszermaradék, sem tisztítószer szaga ne legyen
érezhető.
Ellenőrizze a főzőteret lehetséges bejutott idegen testek
szempontjából. Adott esetben távolítsa el ezeket.
Amennyiben utómunkálatok szükségesek, tisztítsa meg
és öblítse ki a főzőteret kézzel, vagy ismét egy tisztító‐
profil útján.

Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a főzőtér kiszárad‐
hasson.

102

5 A következőképpen járjon el a tisztításnál

5.2.4 Így tisztítsa meg a főzőteret félautomatikusan (beakasztható
állványkeretek)
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A beakasztható állványkeret ki- és beszerelése
■
Az elszívólemez oldása és reteszelése

60
83
123

Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■
■

Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy be tudja hívni és el tudja indítani a különböző tisztító‐
profilokat, lásd a kombipároló kezelési útmutatóját.
Az összes élelmiszert kivették a főzőtérből. Nem található idegen test a főzőtérben.
A főzőtérből eltávolították az összes edényt, tepsit és rostélyt, valamint adott esetben a további tar‐
tozékokat.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt. A fő‐
zőtér-lefolyó szűrője a helyén van.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
A készülék ajtaja be van csukva.
Ön a szükséges segédeszközöket tisztítóprogramjának megfelelően előkészítette, lásd 'A tisztítós‐
zerek előkészítése' oldalon 95.

Így tisztítsa meg a főzőteret félautomatikusan (beakasztható állványkeretek)
1.

Hívja be a tisztítóprofilt, majd indítsa el a tisztítási folya‐
matot.

2.

Várjon a lágyító fázis közben (kb. 10 percet).

3.

A lágyító fázis végén hangjelzés hallható.
Kérés következik a tisztítószer bepermetezésére.

4.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

5.

Fordítsa a beakasztható állványkeretet és az elszívóle‐
mezt a főzőtérbe.

6.

A szórófejes flakonban lévő tisztítószerrel permetezze be
a főzőteret, az elszívólemezt, az elszívólemez mögötti
területet, a beakasztó állványkeretet és a főzőtér-lefolyót.

Kezelési kézikönyv
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7.

Ismét rögzítse az elszívólemezt és a beakasztható állvá‐
nykeretet.

8.

Zárja be a készülék ajtaját.

9.

Várjon a tisztítófázis közben (kb. 10 percet).

10.

A tisztítófázis végén hangjelzés hallható.
A készülék felkéri Önt a főzőtér kiöblítésére.

11.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

12.

Fordítsa vissza a beakasztható állványkereteket és az
elszívólemezt a főzőtérbe.

13.

A kézizuhannyal alaposan öblítse át a főzőteret, a tarto‐
zékokat, az elszívólemez mögötti területet és a főzőtér-le‐
folyót.
FIGYELMEZTETÉS! Az élelmiszerek tisztítószer vagy öb‐
lítőszer általi szennyeződésének veszélye az elégtelen ki‐
öblítés következtében
■ Ha a készüléknek nincs kézizuhanya, a kiöblítéshez a
kézizuhany helyett használjon külső vízsugarat, vagy
alaposan törölje át a főzőteret, a tartozékokat és az els‐
zívólemez mögötti részt bő vízzel és puha törlőronggy‐
al.

14.

15.

16.

Kezelési kézikönyv

Ellenőrizze a tisztítási eredményt. A főzőtér legyen láth‐
atóan tiszta és sem élelmiszermaradék, sem tisztítószer
szaga ne legyen érezhető.
Amennyiben utómunkálatok szükségesek, tisztítsa meg
és öblítse ki a főzőteret kézzel, vagy ismét egy tisztítópro‐
fil útján.
Ismét rögzítse az elszívólemezt és a beakasztható állvá‐
nykeretet.
Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a főzőtér kiszárad‐
hasson.
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5.2.5 Így tisztítsa meg a főzőteret félautomatikusan (tartókeret /
tányérállvány; a ConvoSmoke-nál nem)
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
Az elszívólemez oldása és reteszelése

60
74
123

Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■
■
■

A bemozdító keret be van helyezve és az üres tartókeret / tányérállvány a főzőtérben van.
Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy be tudja hívni és el tudja indítani a különböző tisztító‐
profilokat, lásd a kombipároló kezelési útmutatóját.
Az összes élelmiszert kivették a főzőtérből. Nem található idegen test a főzőtérben.
A főzőtérből eltávolították az összes edényt, tepsit és rostélyt, valamint adott esetben a további tar‐
tozékokat.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt. A fő‐
zőtér-lefolyó szűrője a helyén van.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
A készülék ajtaja be van csukva.
Ön a szükséges segédeszközöket tisztítóprogramjának megfelelően előkészítette, lásd 'A tisztítós‐
zerek előkészítése' oldalon 95.

Így tisztítsa meg a főzőteret félautomatikusan (tartókeret / tányérállvány)
1.

Hívja be a tisztítóprofilt, majd indítsa el a tisztítási folya‐
matot.

2.

Várjon a lágyító fázis közben (kb. 10 percet).

3.

A lágyító fázis végén hangjelzés hallható.
Kérés következik a tisztítószer bepermetezésére.

4.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

5.

Távolítsa el a tartókeretet / tányérállványt és a bemozdító
keretet.
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6.

Fordítsa az elszívólemezt a főzőtérbe.

7.

A szórófejes flakonban lévő tisztítószerrel permetezze be
a főzőteret, az elszívólemezt, az elszívólemez mögötti
területet és a főzőtér-lefolyót.

8.

Ismét reteszelje az elszívólemezt.

9.

Tegye be a bemozdító keretet és mozdítsa be újra a tar‐
tókeretet / tányérállványt.

10.

A szórófejes flakonban lévő tisztítószerrel permetezze be
a tartókeretet / tányérállványt és a bemozdító keretet.

11.

Zárja be a készülék ajtaját.

12.

Várjon a tisztítófázis közben (kb. 10 percet).

13.

A tisztítófázis végén hangjelzés hallható.
A készülék felkéri Önt a főzőtér kiöblítésére.

14.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

15.

Öblítse le alaposan a tartókeretet / tányérállványt és a be‐
mozdító keretet a kézizuhannyal.

16.

Távolítsa el a tartókeretet / tányérállványt és a bemozdító
keretet.

17.

Fordítsa az elszívólemezt a főzőtérbe.
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18.

A kézizuhannyal alaposan öblítse át a főzőteret, az elszí‐
vólemez mögötti területet és a főzőtér-lefolyót.
FIGYELMEZTETÉS! Az élelmiszerek tisztítószer vagy öb‐
lítőszer általi szennyeződésének veszélye az elégtelen ki‐
öblítés következtében
■ Ha a készüléknek nincs kézizuhanya, a kiöblítéshez a
kézizuhany helyett használjon külső vízsugarat, vagy
alaposan törölje át a főzőteret, a tartozékokat és az els‐
zívólemez mögötti részt bő vízzel és puha törlőronggy‐
al.

19.

Ismét reteszelje az elszívólemezt.

20.

Tegye be a bemozdító keretet és mozdítsa be újra a tar‐
tókeretet / tányérállványt.

21.

Ellenőrizze a tisztítási eredményt. A főzőtér legyen láth‐
atóan tiszta és sem élelmiszermaradék, sem tisztítószer
szaga ne legyen érezhető.
Amennyiben utómunkálatok szükségesek, tisztítsa meg
és öblítse ki a főzőteret kézzel, vagy ismét egy tisztítópro‐
fil útján.
Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a főzőtér kiszárad‐
hasson.

22.

Kezelési kézikönyv

107

5 A következőképpen járjon el a tisztításnál

5.2.6 Így tisztítsa meg a főzőteret tisztítószerek alkalmazása nélkül
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)

60
74

Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■

Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy be tudja hívni és el tudja indítani a különböző tisztító‐
profilokat, lásd a kombipároló kezelési útmutatóját.
Az összes élelmiszert kivették a főzőtérből. Nem található idegen test a főzőtérben.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt. A fő‐
zőtér-lefolyó szűrője a helyén van.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
A készülék ajtaja be van csukva.
Tartókeretes / tányérállványos készülékeknél (a ConvoSmoke-nál nem): A bemozdító keret be van
helyezve és a tartókeret / tányérállvány a főzőtérben van.

Így tisztítsa meg a főzőteret tisztítószerek alkalmazása nélkül
1.

Hívja be a tisztítóprofilt, majd indítsa el a tisztítási folya‐
matot.

2.

Várja meg a tisztítási folyamat végét.

3.

A tisztítási folyamat végén hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire.

4.

■
■
■

5.

Kezelési kézikönyv

Nyissa ki a készülék ajtaját és ellenőrizze, elérte-e a
várt tisztítási eredményt.
Ellenőrizze a főzőteret lehetséges bejutott idegen testek
szempontjából. Adott esetben távolítsa el ezeket.
Amennyiben szükséges, tisztítsa meg és öblítse ki a fő‐
zőteret kézzel, vagy egy másik tisztítóprofil útján.

Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a főzőtér kiszárad‐
hasson.
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5.2.7 Így tisztítsa meg csak öblítőszerrel a főzőteret a ConvoCare
tisztítóprofillal (csak az csak az easyTouch esetében)
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
Tisztítószer bevitele az egyedi adagolású palackokból a főzőtérbe

60
74
121

Előfeltételek
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ön ismeri annyira a szoftver kezelését, hogy be tudja hívni és el tudja indítani a különböző tisztító‐
profilokat, lásd a kombipároló kezelési útmutatóját.
Az összes élelmiszert kivették a főzőtérből. Nem található idegen test a főzőtérben.
A főzőtérből eltávolították az összes edényt, tepsit és rostélyt, valamint adott esetben a további tar‐
tozékokat.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt. A fő‐
zőtér-lefolyó szűrője a helyén van.
A készülék ajtajának belső üvegajtaja szabályszerűen reteszelve van.
Az elszívólemez szabályosan van reteszelve.
A készülék ajtaja be van csukva.
Ön a szükséges segédeszközöket tisztítóprogramjának megfelelően előkészítette, lásd 'A tisztítós‐
zerek előkészítése' oldalon 95.
Tartókeretes / tányérállványos készülékeknél (a ConvoSmoke-nál nem): A bemozdító keret be van
helyezve és az üres tartókeret / tányérállvány a főzőtérben van, amennyiben ezeket az elemeket
szintén meg kell tisztítani.

Így tisztítsa meg a főzőteret csak öblítőszerrel a csatlakoztatott kannából
A ConvoCare tisztítóprofil tisztítás menete csatlakoztatott kannákkal pontosan megfelel az 'Így tisztítsa
meg a főzőteret teljesen automatikusan csatlakoztatott kannákkal' oldalon 99 tisztítás menetének.
Így tisztítsa meg a főzőteret csak öblítőszerrel egyedi adagolású palackból
1.

Hívja be a ConvoCare tisztítóprofilt egyedi adagolással,
majd indítsa el a tisztítási folyamatot.

2.

Várjon az első tisztítófázis közben (kb. 10 percet).

3.

■
■
■

4.

Kezelési kézikönyv

Az első tisztítófázis végén hangjelzés hallható.
Kérés következik az öblítőszer bevitelére.
Az egyedi adagolású palackok szükséges számát a
szoftver mutatja meg.

Nyissa ki a készülék ajtaját.
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6.

Tegye bele az öblítőszert az egyedi adagolású palackok‐
ból a főzőtérbe.
Vegye ki adott esetben ehhez a folyamathoz a tartókere‐
tet / tányérállványt a főzőtérből és az öblítőszer bevitele
után tolja azt vissza a főzőtérbe.
Zárja be a készülék ajtaját.

7.

Várjon az utolsó tisztítófázis közben (kb. 10 percet).

8.

■

5.

■

9.

■

■
■

10.

Kezelési kézikönyv

Az utolsó tisztítófázis végén hangjelzés hallható.
Figyeljen a szoftver kéréseire.

Nyissa ki a készülék ajtaját és ellenőrizze a tisztítási
eredményt. A főzőtér legyen láthatóan tiszta és sem
élelmiszermaradék, sem tisztítószer szaga ne legyen
érezhető.
Ellenőrizze a főzőteret lehetséges bejutott idegen testek
szempontjából. Adott esetben távolítsa el ezeket.
Amennyiben utómunkálatok szükségesek, tisztítsa meg
és öblítse ki a főzőteret kézzel, vagy ismét egy tisztító‐
profil útján.

Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a főzőtér kiszárad‐
hasson.
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5.2.8 Így tisztítsa meg a dupla üvegezésű ajtót
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A belső üvegajtó oldása és reteszelése

60
126

Előfeltételek
■
■
■

Ön előkészítette a szükséges tisztítószert, a háztartásban szokásos ablaktisztítót.
Ön több (legalább három) tiszta és puha kendőt előkészített.
A készülék ajtaja a legutóbbi üzemeltetés után lehűlt szobahőmérsékletre.

Így tisztítsa meg a dupla üvegezésű ajtót
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját és forgassa ki a dupla üvege‐
zésű ajtó belső üvegét.

2.

Tisztítsa meg a dupla üvegezésű ajtó belső és külső üve‐
gének mindkét felületét egy puha, tiszta kendővel és a
tisztítószerrel.
Vigyázzon eközben, nehogy megkarcolja az üveget.

3.

Törölje át a dupla üvegezésű ajtó belső és külső üvegé‐
nek mindkét felületét egy puha, tiszta kendővel és tiszta
vízzel.

4.

Szárítsa meg a dupla üvegezésű ajtó belső és külső üve‐
gének mindkét felületét egy puha, tiszta kendővel.

5.

Forgassa vissza a készülék ajtajának belső üvegét, majd
reteszelje.

Kezelési kézikönyv
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5.2.9 Így tisztítsa meg a főzőteret az elszívólemez mögött
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A beakasztható állványkeret ki- és beszerelése
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)
■
Az elszívólemez oldása és reteszelése

60
83
74
123

Előfeltételek
■
■
■
■

Ön a szükséges tisztítószereket (ConvoClean new vagy ConvoClean forte) a szórófejes flakonban
előkészítette, lásd 'A tisztítószerek előkészítése' oldalon 95.
A főzőtér-lefolyó szabad és nincs eldugulva vagy elzáródva semmilyen maradékanyag miatt.
Beakasztható állványkeretes készülékeknél: A bal oldali beakasztható állványkeret ki van szerelve.
Tartókeretes / tányérállványos készülékeknél (a ConvoSmoke-nál nem): A tartókeretet / tányéráll‐
ványt és a bemozdító keretet kivették a főzőtérből.

Így tisztítsa meg a főzőteret az elszívólemez mögött
1.

Fordítsa az elszívólemezt a főzőtérbe.

2.

A szórófejes flakonban lévő tisztítószerrel permetezze be
az elszívólemezt minden oldalról, valamint az elszívóle‐
mez mögötti területet.

3.

Hagyja, hogy a tisztítószer 10-20 percen keresztül kifej‐
thesse hatását.

4.

A kézizuhannyal alaposan öblítse át az elszívólemezt
minden oldalról, az elszívólemez mögötti területet és a
teljes főzőteret.
Erős szennyeződés esetén a tisztítási folyamat megismé‐
telhető.
FIGYELMEZTETÉS! Az élelmiszerek tisztítószer vagy öb‐
lítőszer általi szennyeződésének veszélye az elégtelen ki‐
öblítés következtében
■ Ha a készüléknek nincs kézizuhanya, a kiöblítéshez a
kézizuhany helyett használjon külső vízsugarat, vagy
alaposan törölje át a főzőteret, a tartozékokat és az els‐
zívólemez mögötti részt bő vízzel és puha törlőronggy‐
al.

Kezelési kézikönyv
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5.

Ismét reteszelje az elszívólemezt.

6.

Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a főzőtér kiszárad‐
hasson.

Kezelési kézikönyv
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5.2.10 Így tisztítsa meg az intenzív bedugható higiéniai tömítést
Az ön biztonsága érdekében a tisztítás során:
A tisztítási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos munka‐
végzés tisztításkor' oldalon 96 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tart‐
sa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A bedugható higiéniai tömítés ki- és beszerelése

60
125

Előfeltételek
■
■

Ön előkészítette a szükséges tisztítószert, a háztartásban szokásos öblítőszert.
Ön több (legalább három) tiszta és puha kendőt előkészített.

Így tisztítsa meg az intenzív bedugható higiéniai tömítést
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját és szerelje ki a bedugható hi‐
giéniai tömítést.

2.

Tisztítsa meg a bedugható higiéniai tömítést puha, tiszta
törlőronggyal és tisztítószerrel egy mosogatóban.

3.

Öblítse le a bedugható higiéniai tömítést puha, tiszta tör‐
lőronggyal és tiszta vízzel egy mosogatóban.

4.

Alaposan törölje szárazra a bedugható higiéniai tömítést
egy puha, tiszta törlőronggyal.

5.

Helyezze vissza a bedugható higiéniai tömítést a főzőtér
nyílása körül.

6.

Támassza ki a készülék ajtaját, hogy a bedugható higié‐
niai tömítés teljesen megszáradhasson.

Kezelési kézikönyv
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5.3 Útmutatók a készülék kezeléséhez a tisztításnál
5.3.1

A készülék biztonságos kezelése

Az ön és munkatársai biztonsága érdekében
Ismerje meg az 'Az Ön biztonsága érdekében' oldalon 21 c. fejezet tartalmát, mielőtt munkatársai első
ízben használnák a kombipárolót és állítson fel megfelelő követelményeket.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan közölt szabályokat és feltétlenül tartsák be
azokat.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben és a következő útmutatóban felsorolt veszélyre utaló figyelmeztetéseket és feltétlenül foga‐
natosítsák az azokban említett ellenintézkedéseket.
Munkatársainak személyi védőfelszerelése
Utasítsa munkatársait arra, hogy viseljék az 'Az ön biztonsága érdekében' c. fejezet 'Személyi védő‐
felszerelés' oldalon 42 c. részében a megfelelő munkákhoz említett személyi védőfelszerelést.
Forró felületek

Fennáll az égési sérülés veszélye a készülék belső és külső alkatrészeinek magas hőmérséklete miatt
A főzőtér összes belső részének, a készülékajtó belső részének, valamint a főzőüzem közben vagy
után a főzőtérben található összes alkatrésznek a megérintése égési sérülést okozhat. A
levegőelszívó-csonk érintése is égési sérülést okozhat.
Mielőtt hozzákezdene a tisztítási munkákhoz, előbb várja meg, amíg a főzőtér hőmérséklete 60 °C
alá süllyed.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Érintkezés tisztítószerekkel

A bőr, a szemek és a légzőszervek marásának vagy irritációjának veszélye
A ConvoClean new (S) tisztítószer és a ConvoCare (S) öblítőszer irritálják a bőrt, a szemeket és a
légzőszerveket közvetlen kapcsolat esetén. A ConvoClean forte (S) tisztítószer marja a bőrt, a
szemeket és a légzőszerveket közvetlen kapcsolat esetén.
Ne lélegezze be a tisztító- és öblítőszerek gőzét és permetét.
Ügyeljen arra, hogy a tisztító- és öblítőszerek ne érintkezzenek a szemmel, a bőrrel és a
nyálkahártyával.
60 °C-nál magasabb hőmérsékletű főzőtérbe nem szabad tisztító- és öblítőszert fújni, mert
ellenkező esetben maró hatású vagy irritáló tisztítószergőzök keletkeznek.
A csatlakoztatott kannákkal végzett teljesen automatikus főzőtértisztítás közben ne nyissa ki a
készülék ajtaját.
Az egyedi adagolással végzett teljesen automatikus főzőtértisztítás közben a készülék ajtaját
CSAK a szoftver általi felszólításra nyissa ki.
Viseljen személyi védőfelszerelést.

Kezelési kézikönyv
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Kilépő gáz

Robbanásveszély a kiáramló gáz következtében
A kilépő gáz begyulladása esetén robbanást okozhat.
Flexibilis csatlakozótömlővel rendelkező, alépítményen elhelyezett görgős készülékeknél a ház
vagy a padló tisztításához csak mozgás-játékterén belül húzhatja előre a készüléket. A mozgásjátékteret a tartószerkezet szabja meg a mechanikus biztosításhoz (tipikusan 0.5 m).
A csatlakozóvezetékeket sohasem szabad húzóerővel terhelni.

Kezelési kézikönyv
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5.3.2 Az öblítőszeres kanna cseréje
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 115 c.
fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmuta‐
tásokat.
Szükséges segédeszközök
■
■
■

1 üres kanna (10 l) a ConvoCare öblítőszerhez
Elegendő mennyiségű (kb. 10 l) lágyvíz (specifikációt lásd a felszerelési kézikönyv 'Műszaki ada‐
tok' fejezetének 'Vízminőség' témájában)
ConvoCare K koncentrátum (0.33 l)

ConvoCare öblítőszer bekeverése
A nem kívánatos habzás elkerülése érdekében az öblítőszer ConvoCare K koncentrátumból és lágy‐
vízből való bekeverésekor a következőképpen kell eljárni:
1.

Nyissa ki az üres kannát (1).

2.

4.

Töltsön lágyvizet (2) kevéssel a 10 l-jelzés (4) alatti szin‐
tig a kannába.
Ezt követően öntsön óvatosan 0.33 litert a ConvoCare K
(3) koncentrátumból a kannába (1).
Ellenőrizze a folyadékszintet a kannában:
■ Ha a szint a 10 l-es jelzés (4) alatt van, töltse fel óvato‐
san a még szükséges mennyiségű lágyvizet (2).
■ Ha a szint a 10 l-es jelzés (4) fölött van, az öblítőszer
koncentrációja kissé csekélyebb a megadottnál. Az öb‐
lítőszert a csekélyebb koncentrációban is felhasználhat‐
ja.

5.

Zárja le a kannát, majd alaposan keverje össze a folyadé‐
kokat, lóbálva a kannát.

3.

Kezelési kézikönyv
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Az öblítőszeres kanna cseréje
1.

Vegye le a zárósapkát a ConvoCare öblítőszer hozzáke‐
verő kannájáról.

2.

■

■
■

3.

■
■
■

4.

Kezelési kézikönyv

Határozza meg azt a kannát, amely (zöld) tömlővel
csatlakozik az öblítőszer (F) csatlakozójára alul, a kés‐
zülék bal oldalán.
Csavarja le a meghatározott kannáról a (zöld) bevezető
tömlőt (2) a szívócsővel.
Távolítsa el az öblítőszer üres kannáját.

Készítse elő az új, töltött kannát (1) az öblítőszerrel.
Vezesse a zöld színű bevezető tömlőt a szívócsővel (2)
a teli kannába (1) és csavarozza össze azt azzal.
Ügyeljen arra, hogy a tömlő törésmentesen haladjon és
a szellőzőnyílás a kanna fedelén szabad legyen.

Ellenőrizze a kanna felállítását:
A kannák nem állhatnak magasabban, mint az a szint,
amelynél a készülék talpai a készülékházhoz csatla‐
koznak.
■ A kannák felállítási felületének szintje legfeljebb 1 mrel lehet ezen szint alatt.
■ Ellenőrizze a csatlakozást a helyes hozzárendelés
szempontjából.
■ Az öblítőszernek az F készülékcsatlakozóra kell szer‐
elve lennie.
(A színátvezetés zöld.)
■

■
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5.3.3 A tisztítószert tartalmazó kanna kicserélése
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 115 c.
fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmuta‐
tásokat.
Szükséges segédeszközök
■

ConvoClean new vagy ConvoClean forte cserekanna

A tisztítószert tartalmazó kanna kicserélése
1.

Távolítsa el a ConvoClean new vagy ConvoClean forte
tisztítószer cserekannájának kupakját.

2.

■

■
■

Kezelési kézikönyv

Határozza meg azt a kannát, amely (piros) tömlővel
csatlakozik a tisztítószer (G) csatlakozójára alul, a kés‐
zülék bal oldalán.
Csavarja le a meghatározott kannáról a (piros) beveze‐
tő tömlőt (2) a szívócsővel.
Távolítsa el a tisztítószer üres kannáját.
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3.

■
■
■

4.

Kezelési kézikönyv

Készítse elő az új, teli kannát (1) a tisztítószerrel.
Vezesse a (piros) színű bevezető tömlőt a szívócsővel
(2) a teli kannába (1) és csavarozza össze azt azzal.
Ügyeljen arra, hogy a tömlő törésmentesen haladjon és
a szellőzőnyílás a kanna fedelén szabad legyen.

Ellenőrizze a kanna felállítását:
A kannák nem állhatnak magasabban, mint az a szint,
amelynél a készülék talpai a készülékházhoz csatla‐
koznak.
■ A kannák felállítási felületének szintje legfeljebb 1 mrel lehet ezen szint alatt.
■ Ellenőrizze a csatlakozást a helyes hozzárendelés
szempontjából.
■ A tisztítószernek a G készülékcsatlakozóra kell szer‐
elve lennie.
(A színátvezetés piros.)
■

■
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5.3.4 Tisztítószer bevitele az egyedi adagolású palackokból a főzőtérbe
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 115 c.
fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmuta‐
tásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A tisztítószerek előkészítése

60
95

Előfeltételek
■
■

Ön a teljesen automatikus főzőtértisztítás tisztítóprofilját indította el egyedi adagolással. A szoftver
azt kéri, hogy tisztítószert vagy öblítőszert vigyen be egyedi adagolású palackokból a főzőtérbe.
Ön a szükséges egyedi adagolású palackokat tisztítószerrel vagy öblítőszerrel tisztítóprogramjá‐
nak megfelelően előkészítette, lásd 'A tisztítószerek előkészítése' oldalon 95.

Tisztítószer bevitele az egyedi adagolású palackokból a főzőtérbe
1.

■

■
■

Csak akkor nyissa ki a készülék ajtaját, amikor a telje‐
sen automatikus főzőtértisztítás során a szoftver erre
kéri.
Figyeljen a szoftver kijelzésére.
A tisztítási folyamat menetétől függően vegyen elő tisz‐
títószeres vagy öblítőszeres egyedi adagolású palacko‐
kat.

FIGYELMEZTETÉS! A bőr, a szemek és a légzőszervek
marásának vagy irritációjának veszélye
■ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön érintkezésbe tisztítós‐
zerrel vagy öblítőszerrel, miközben beviszi az egyedi
adagolású palackok tartalmát a főzőtérbe.
■ Viseljen személyi védőfelszerelést.
2.

■
■

3.

Kezelési kézikönyv

Csavarja le az egyedi adagolású palack fedelét.
Ügyeljen arra, hogy a palack lezárására szolgáló fólia
sértetlen maradjon.

Nyomja meg a palackot közel függőlegesen a tüskére a
főzőtér-lefolyó közepén, hogy a fólia átszúródjon.
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4.

■
■

■

5.

■
■
■

Hagyja a palackot kb. 10 másodpercig függőlegesen a
tüskén állni, hogy a folyadék teljesen kiürüljön.
Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a folyadék telje‐
sen kiürült-e. A folyadékszint az egyedi adagolású pal‐
ackok átlátszó anyagán át ismerhető fel.
Szükség esetén nyomja ki a maradék folyadékot az
egyedi adagolású palackból, miközben az még a tüskén
áll.

Ezután óvatosan húzza le a palackot a tüskéről.
Távolítsa el a palackot a főzőtérből.
Ismételje meg az 2-5. lépést, ha a szoftver egynél több
egyedi adagolású palack tisztítószer vagy öblítőszer
bevitelét kéri.

FIGYELMEZTETÉS! Az élelmiszerek tisztítószer vagy öb‐
lítőszer általi szennyeződésének veszélye
■ Ügyeljen arra, hogy a munkaterületet tisztítószer vagy
öblítőszer ne nedvesítse be.
■ Az üres egyedi adagolású palackokat ne tegye le a
munkafelületre, mivel kívül a tisztítószer vagy az öblí‐
tőszer cseppjei lefolyhatnának.
6.

Kezelési kézikönyv

Zárja be a készülék ajtaját.
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5.3.5 Az elszívólemez oldása és reteszelése
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 115 c.
fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmuta‐
tásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A beakasztható állványkeret ki- és beszerelése
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)

60
83
74

Szükséges segédeszközök
Alkalmas szerszám, pl. egyenes csavarhúzó a zárófedelek kilazításához
Előfeltételek
■
■
■

Az utolsó működtetést követően a főzőtér hőmérséklete lehűlt < 60 °C értékre.
Beakasztható állványkeretes készülékeknél: A bal oldali beakasztható állványkeret ki van szerelve.
Tartókeretes / tányérállványos készülékeknél (a ConvoSmoke-nál nem): A tartókeretet / tányéráll‐
ványt és a bemozdító keretet kivették a főzőtérből.

Az elszívólemez oldása és forgatása
1.

Szerszámmal oldja a reteszeléseket felül és alul.

2.

Fordítsa az elszívólemezt a főzőtérbe.

Kezelési kézikönyv
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Elszívólemez reteszelése
1.

Az elszívólemez reteszelésénél fordítva járjon el, mint az
oldásnál és forgatásnál.

2.

Ellenőrizze, hogy az árak felül és alul reteszelve vannake.

Kezelési kézikönyv
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5.3.6 A bedugható higiéniai tömítés ki- és beszerelése
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 115 c.
fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmuta‐
tásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása

60

Előfeltételek
■
■

A kombipároló az utolsó működtetést követően lehűlt < 60 °C értékre.
A készülékajtó nyitva van.

Bedugható higiéniai tömítés kiszerelése
1.

Húzza le a készülékajtó nyílása körüli bedugható higié‐
niai tömítést. A műveletet kezdje a sarkoknál.

Bedugható higiéniai tömítés beszerelése
1.

Helyezze vissza a bedugható higiéniai tömítést először a
négy sarkon. A műveletet kezdje a felső sarkok egyiké‐
nél.

2.

Amikor az összes sarok be van helyezve, óvatosan
nyomja bele a bedugható higiéniai tömítést az egyene‐
sekben a vezetőbe.
Ügyeljen arra, hogy a bedugható higiéniai tömítés szoro‐
san tapadjon és ne legyen görbület vagy hullám.

Kezelési kézikönyv
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5.3.7 A belső üvegajtó oldása és reteszelése
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 115 c.
fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmuta‐
tásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása

60

Előfeltételek
Az utolsó működtetést követően a főzőtér hőmérséklete lehűlt < 60 °C értékre.
A belső üvegajtó oldása és forgatása
1.

Nyissa ki a készülék ajtaját.

2.

Nyomja vissza a felső és alsó rugós kengyelt.

3.

Forgassa ki a belső üveget.

A belső üvegajtó reteszelése
1.
2.

Kezelési kézikönyv

A belső üvegajtó reteszelésénél fordítva járjon el, mint az
oldásnál és forgatásnál.
Ellenőrizze, hogy a rugós kengyelek a belső üveget felül
és alul ismét korrekt módon reteszelik. Csak ezután lehet
a készülék ajtaját becsukni.
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5.3.8 Zsírfelfogó kanna ürítése és tisztítása (csak a ConvoGrill esetében)
Az Ön biztonsága érdekében a készülék használata során
Munkakezdés előtt alaposan tanulmányozza át az 'A készülék biztonságos kezelése' oldalon 115 c.
fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, továbbá tartsa be az azokban szereplő útmuta‐
tásokat.
A leszívott zsír/régi zsír kezelése
■
■
■
■
■

A fáradtolajat és régi zsírt az országos törvények és előírások, valamint a helyi hulladékkezelő
szervezetek és hatóságok helyi előírásai szerint kell ártalmatlanítani.
A régi zsírt nem szabad a lefolyón át a csatornarendszerbe engedni.
A leszívott zsírt/régi zsírt nem szabad étel továbbfeldolgozására használni.
Gyűjtse a régi zsírt az arra alkalmas gyűjtőtartályokba és adja át hulladékhasznosításra.
A kombipároló üzemeltetőjének oktatásokat kell tartania a személyzet számára.

Szükséges segédeszközök
■
■
■

Nagy palackkefe
Háztartásban használatos mosogatószer
Alkalmas gyűjtőtartály a leszívott zsír számára (befogadóképesség >> 10 l)

A zsírfelfogó kanna jellemzői
Csak a mellékelt eredeti zsírfelfogó kannát szabad alkalmazni, mivel anyaga megfelel a forró zsír fel‐
vételére vonatkozó követelményeknek.
Zsírfelfogó kanna ürítése és tisztítása
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Kezelési kézikönyv

Távolítsa el a csavarkötést (1) a csatlakozó tömlővel a
zsírfelfogó kannáról (2).
Akassza be a csavarkötést (1) a csatlakozó tömlővel nyí‐
lásával felfelé a villa alakú tartóba (3). Így elkerülheti, ho‐
gy a kifolyó zsír szennyezze és csúszóssá tegye a padlót.
Ügyeljen arra, hogy a zsírfelfogó kanna (2) használatánál
a kifolyó zsír szennyezze és csúszóssá tegye a padlót.
Erre különösen a teli és nyitott zsírfelfogó kanna (2) szál‐
lításánál kell ügyelni.
Öntse bele a leszívott zsírt a zsírfelfogó kannából (2) a
leszívott zsír gyűjtőtartályába. Eközben billentse ki a zsír‐
felfogó kannát (2) oldalra, hogy a zsír csapódását mega‐
kadályozza.
Tisztítsa meg a zsírfelfogó kannát (2) belülről a tisztítós‐
zerrel, sok forró vízzel és a palackkefével.
Öblítse utána a zsírfelfogó kannát (2) vízzel és hagyja jól
kicsepegni.
Forgassa rá a csavarkötést (1) újra a zsírleválasztáshoz a
csatlakozó tömlővel a zsírfelfogó kannára (2).
Helyezze a zsírfelfogó kannát (2) egyenesen, sík felületre
a készüléknél. A kanna felállítási felületének (2) szintje
legfeljebb 15cm-rel lehet magasabban a készülék felállí‐
tási felületének szintjénél. A kezelő munkaterületét sza‐
badon kell tartani.
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6 A következőképpen járjon el a karbantartásnál
A fejezet célja
Ebben a fejezetben megmutatjuk Önnek, milyen karbantartási munkákat milyen időközökben kell elvé‐
gezni a kombipárolón. Elmagyarázzuk, hogyan kell kezelni a kombipárolót a karbantartásnál és hogy‐
an kell eljárni a karbantartásnál. Ezen túlmenően áttekintést adunk a készülék lehetséges zavarairól
és hibáiról, amelyek a kezelésnél felléphetnek.

6.1 A karbantartás alapelvei
6.1.1 Garanciaszabályok és kapcsolat felvétele a vevőszolgálattal
Garanciaszabályok
A kombipároló garanciaigényének érvényesítéséhez a készüléknek a felszerelési kézikönyv adatai
szerint meghatalmazott szervizüzem szakképzett szerviztechnikusa által kell felszerelve lennie. Ga‐
ranciát csak akkor lehet érvényesíteni, ha a gyártónál rendelkezésre áll a teljesen kitöltött ellenőrző
lista a felszerelési kézikönyvből.
A garancia érvényét veszti a szakszerűtlen felállításra, felszerelésre, használatra, tisztításra, tisztítósz‐
er-felhasználásra, karbantartásra, javításra vagy vízkőmentesítésre visszavezethető károk esetén.
A pótalkatrészekre vonatkozó garancia 2 évre való meghosszabbításához a készüléket a felszerelés
után a gyártó honlapján (www.convotherm.de) regisztrálni kell.
Szükséges információk
Amikor felveszi a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal, készítse elő a készülék következő adatait:
a készülék cikkszáma (lásd 'A kombipároló azonosítása' oldalon 9)
■
a készülék sorozatszáma (lásd A kombipároló azonosítása' oldalon 9)

■

Kapcsolati adatok
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Ovens & Advanced Cooking EMEA, Manitowoc Foodservice
Talstraße 35
82436 Eglfing
Németország
Áruátvétel
Telefon (központ)
Fax
Internet
Alkalmazási tanácsadás
Hotline
E-mail

(+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

Értékesítés
E-mail Készülékek/tartozékok
E-mail Pótalkatrészek

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

Vevőszolgálat
Műszaki forródrót (iroda)
E-mail

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

Kezelési kézikönyv
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6.1.2 Karbantartási terv
A készülék karbantartására vonatkozó szabályok
A kombipároló biztonságos üzemeltetéséhez rendszeresen kell karbantartási munkákat végezni a
készüléken. Ez érinti a kezelő által saját maga elvégezhető karbantartási munkákat ugyanúgy, mint
azokat a karbantartási munkákat, amelyeket meghatalmazott szervizüzem (vevőszolgálat) szakképzett
szerviztechnikusának kell elvégeznie.
A kezelő által elvégezhető karbantartások
Mely részegységnek kell elvé‐
gezni a karbantartását?

Mikor?

Bedugható higiéniai tömítés
cseréje

Ha a higiéniai tömítés repedt
vagy ragadós

Főzőtér-világításban lévő halo‐
génlámpa cseréje
Maghőmérséklet-érzékelő és
Sous-Vide-érzékelő működőké‐
pessége

Szükséges anyag

Pótalkatrészjegyzék szerint:
1 bedugható higiéniai tömítés
Ha a halogénlámpa egyik üzemi Pótalkatrészjegyzék szerint:
állapotban sem világít
1 halogénlámpa 12 V
Hetente a hőmérséklet-kijelzőt
forró vízben ellenőrizni

Karbantartási munkák, amelyeket a vevőszolgálatnak kell végeznie
Mely részegységnek kell elvé‐
gezni a karbantartását?

Milyen gyakran? / Mikor?

Általános karbantartás
Szabályosan be kell állítani a
víztisztítót.
Bojler vízkőmentesítés

Évente
Ha fehér a burkolat a főzőtérben

Kezelési kézikönyv

Felszólításra

129

6 A következőképpen járjon el a karbantartásnál

6.2 Hibaelhárítás
6.2.1 Hibakódok
Hibák és szükséges intézkedések
A következő táblázat azokat a hibákat sorolja fel, amelyeket adott esetben saját maga is elháríthat. Ha
a kombipároló az Ön hibaelhárítási kísérlete után még mindig hibát jelez, lépjen kapcsolatba a vevős‐
zolgálattal.
További, itt fel nem tüntetett hibaüzenet esetében mindig a vevőszolgálathoz kell fordulnia a hiba el‐
hárításához.
Hibaszám

A hiba leírása

Szükséges intézkedés

E01.x

Vízhiány

E02

EL.-hőmérs. túl magas

Vízbevezetés nyitása / mindkét vízbe‐
vezetés nyitása
■ Tisztítsa meg a külső fenéken lévő
ventilátorszitát.
■ Tegye szabaddá a levegő hozzáve‐
zetését a készülék fenekénél.

E05

nincs gáz

Nyissa ki a gázelzáró készüléket és in‐
dítsa újra a készüléket.

E10

Vízszűrő hiba

Cserélje ki a vízlágyító patront

E34.0

Bojlerszivattyú hiba

E58.0

Tisztítószer adagolószivattyú hiba

Kb. 10 másodpercre válassza le a kés‐
züléket a hálózatról, majd indítsa újra
azt.
■ Töltse meg a kannát a megfelelő
tisztítószerrel és indítsa újra a készü‐
léket.
■ Adott esetben ismételje meg a műve‐
letet, amíg a vezetékek megtelnek
tisztítószerrel

E59.0

Öblítőszer adagolószivattyú hiba

■
■

Töltse meg a kannát öblítőszerrel és
indítsa újra a készüléket.
Adott esetben ismételje meg a műve‐
letet, amíg a vezetékek megtelnek
öblítőszerrel

E81.0

Főzés mód hiba

Főzőprofilt újra írni

E99

Kommunikáció megszűnés

E99.9

Inicializálási hiba

Kb. 10 másodpercre válassza le a kés‐
züléket a hálózatról, majd indítsa újra
azt.
Kb. 10 másodpercre válassza le a kés‐
züléket a hálózatról, majd indítsa újra
azt.

Kezelési kézikönyv
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6.2.2 Vészüzem
A kombipároló kezelése vészüzemben
Annak érdekében, hogy gyorsan el nem hárítható hiba esetén mégis lehessen dolgozni a kombipáro‐
lóval, az rendelkezik vészüzemmel.
Ez meghibásodás ellenére is biztosítja a készülék korlátozott használatát.
Mindenképpen tájékozódjon a vevőszolgálatnál.
Előfeltételek
■
■
■

A készülék hiba-üzemmódban van.
Felhangzik egy hangjelzés.
A kijelzőn megjelenik egy hibakód.

A készülék működtetése vészüzemben
Erősítse meg a kijelzett hibát és indítson el egy főzőprofilt
vagy tisztítóprofilt, ami egy elérhető üzemmódon alapszik.

1.

Korlátozások
■
■
■
■
■

Meghosszabbodott főzési idők és egyenetlen főzési eredmények lehetségesek. Szenteljen különös
figyelmet a főzési folyamatra és a termék készenléti fokára.
Nagyobb vízfogyasztás lehetséges.
A teljesen automatikus és félautomatikus főzőtértisztítás adott esetben nem, vagy csak korlátozot‐
tan végezhető el.
A maghőmérséklet-érzékelő és opcionálisan a Sous Vide érzékelő adott esetben nem használatra
kész.
Csak olyan funkciókat lehet választani, amelyek működését a fennálló hiba nem befolyásolja.

Elérhető funkciók vészüzemben
A következő táblázat azokat a hibákat sorolja fel, amelyeknél a készülék vészüzeme legalább korláto‐
zottan lehetséges.
Hibas‐
zám

E
B

E
S

G G Elérhető funkciók vészüzemben
B S

Korlátozások / eljárás‐
mód

E00.0

x

x

x

x

E01.x

x

x

x

x

Előző hiba már nincs
meg
■ Nincs bojler előmele‐
gítés
■ Tisztítás nem lehet‐
séges

összes funkció
■
■
■
■
■

E03.x

x

-

x

-

■
■

Forró levegő 140 °C-ig
Delta-T-párolás forró levegő 140 °C-ig
Cook&Hold forró levegő 140 °C-ig
Smoker
ecoCooking forró levegő 140 °C-ig
Gőz pontosan 100 °C-nál
Smoker

■
■

■

■

Kezelési kézikönyv
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Meghosszabbított fő‐
zési idő
Egyenetlen főzési
eredmények lehetsé‐
gesek
Csak bojler fűtőelem
van, főzőtér fűtőelem
nincs
Tisztítás nem lehet‐
séges
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Hibas‐
zám

E
B

E
S

G G Elérhető funkciók vészüzemben
B S

Korlátozások / eljárás‐
mód

E05.1.x
E05.3.x

#

#

x

Tisztítás nem lehetség‐
es

E05.2.x

#

-

■
■

#

x

#

■
■
■
■
■
■

E10

x

x

x

x

E21.1

x

-

x

-

Gőz pontosan 100 °C-nál
Smoker
Forró levegő
Delta-T főzés forró levegő
Cook&Hold forró levegő
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking forró levegő

összes funkció
■
■

■
■

-

Gőz pontosan 100 °C-nál
Smoker

■
■

■

■

E21.3

x

x

x

x

■
■

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

x

E22.5.x

x

E23.1
E23.3

x

x

x

x

■

x

x

■

x

#

■
■
■
■
■
■

E24.1
E24.3

x

x

x

x

■
■
■
■
■
■

E25.1
E25.3

x

x

x

x

■
■
■
■
■

E26.1
E26.3

Tisztítás nem lehetség‐
es

összes funkció, KIVÉVE:
Delta-T főzés gőz
■ Delta-T főzés kombinált gőz
■ Delta-T főzés forró levegő

Nincs funkció maghő‐
mérséklet-érzékelővel
vagy Sous-Vides-érzé‐
kelővel kevesebb mint
két elérhető mérőpont
esetén
Nincs funkció maghő‐
mérséklet-érzékelővel
vagy Sous-Vides-érzé‐
kelővel

összes funkció, KIVÉVE:
Delta-T főzés gőz
■ Delta-T főzés kombinált gőz
■ Delta-T főzés forró levegő
■

#

x

#

x

#

■
■
■
■
■
■
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Meghosszabbított fő‐
zési idő
Egyenetlen főzési
eredmények lehetsé‐
gesek
Csak bojler fűtőelem
van, főzőtér fűtőelem
nincs
Tisztítás nem lehet‐
séges

Gőz pontosan 100 °C-nál
Smoker
■

x

Nincs bojler előmele‐
gítés
Tisztítás nem lehet‐
séges

Forró levegő
Delta-T főzés forró levegő
Cook&Hold forró levegő
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking forró levegő
Forró levegő
Delta-T főzés forró levegő
Cook&Hold forró levegő
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking forró levegő
Forró levegő 140 °C-ig
Delta-T-párolás forró levegő 140 °C-ig
Cook&Hold forró levegő 140 °C-ig
Smoker
ecoCooking forró levegő 140 °C-ig
Forró levegő
Delta-T főzés forró levegő
Cook&Hold forró levegő
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking forró levegő
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■
■

Nincs bojler előmele‐
gítés
Tisztítás nem lehet‐
séges

Tisztítás nem lehetség‐
es

■

■

■
■

Fokozott vízfogyasz‐
tás a gyűjtő állandó
hűtése miatt
Tisztítás nem lehet‐
séges
Nincs bojler előmele‐
gítés
Tisztítás nem lehet‐
séges
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Hibas‐
zám

E
B

E
S

G G Elérhető funkciók vészüzemben
B S

Korlátozások / eljárás‐
mód

E27.1
E27.3
E27.4

x

x

x

x

összes funkció

-

E28.1.x

x

-

#

#

■
■
■
■

E28.2.1
E28.2.3

x

#

#

#

■
■
■
■
■
■

E30.1
E30.3

x

x

x

x

E33.0

x

#

x

#

■

■
■
■
■
■

E34.0

x

#

x

#

■

Gőz kevesebb mint 100 °C-nál
Delta-T főzés gőz kevesebb mint 100 °C-nál
Cook&Hold gőz kevesebb mint 100 °C-nál
Manuális gőzbefúvás

Tisztítás nem lehetség‐
es

Forró levegő
Delta-T főzés forró levegő
Cook&Hold forró levegő
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking forró levegő

Tisztítás nem lehetség‐
es

összes funkció, KIVÉVE:
■ A főzőtér teljesen automatikus tisztítása

Kihatás csak a tisztítás‐
ra

Forró levegő
Cook&Hold forró levegő
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking forró levegő
összes funkció, KIVÉVE:
A főzőtér teljesen automatikus tisztítása
■ Félautomatikus főzőtértisztítás

Kihatás a tisztításra és
Crisp&Tasty-ra

x

x

■

E58.0

x

x

x

x

összes funkció

E59.0

x

x

x

x

összes funkció

E61.0

x

x

x

x

■

E62.0

x

x

x

x

■

E63.0

#

x

#

x

■

összes funkció, KIVÉVE:
A főzőtér teljesen automatikus tisztítása
■ Félautomatikus főzőtértisztítás
■

■
■

összes funkció, KIVÉVE:
■ A főzőtér teljesen automatikus tisztítása
■ Félautomatikus főzőtértisztítás
Forró levegő
Delta-T főzés forró levegő
Cook&Hold forró levegő
Smoker
Crisp&Tasty
ecoCooking forró levegő

A hiba csak a teljesen
automatikus főzőtértisz‐
títást érinti bekötött
kannákkal
A hiba csak a teljesen
automatikus főzőtértisz‐
títást érinti bekötött
kannákkal
Kihatás csak a tisztítás‐
ra
Kihatás csak a tisztítás‐
ra
■
■

E72.x

x

x

x

x

összes funkció

-

E73.1

x

x

x

x

összes funkció

-

E91.x

x

x

x

x

összes funkció

-

E92.x

x

x

x

x

összes funkció

-

E200.x

x

x

x

x

összes funkció

-
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Nincs bojleröblítés
Kihatás a tisztításra

összes funkció, KIVÉVE:
■ Crisp&Tasty
■ A főzőtér teljesen automatikus tisztítása
■ Félautomatikus főzőtértisztítás

x

■

■
■

x

■

■

Nincs bojler előmele‐
gítés
Tisztítás nem lehet‐
séges

■

E35.0

■

■
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Nincs bojler előmele‐
gítés
Tisztítás nem lehet‐
séges
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x
#

Vészüzem lehetséges
Vészüzem nem lehetséges
Hibaüzenet ennél a készüléktípusnál nem létezik és így az elérhető funkciókkal az üzemeltetést
ez a hiba nem korlátozza (a táblázatban lévő korlátozások csak az egyéb készüléktípusokra vo‐
natkoznak).

Kezelési kézikönyv
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6.2.3 Szabálytalanságok üzemeltetés közben
Rendellenességek a főzött terméknél
Rendellenesség

Lehetséges ok

Szükséges intézkedés

Az étel rendellenesen bar‐
nára pirul.

Rosszul van lezárva az elszívóle‐
mez.
A főzőtér nincs előmelegítve.
Túl magas a főzőtérhőmérséklet.

'Az elszívólemez oldása és retesze‐
lése' oldalon 123
Melegítse elő a főzőteret.
Válasszon alacsonyabb ételkészítési
hőmérsékletet és növelje az ételkés‐
zítés idejét.
Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Egészen vagy részben meghibá‐
sodott a fűtés.
Rendellenességek a készüléknél
Rendellenesség

Lehetséges ok

Szükséges intézkedés

A készülék 10 - 20 mp-en
keresztül nem reagál a
bevitt adatokra
A készüléket nem lehet
többé be- vagy kikapcsolni
Víz folyik ki alul a készü‐
lékből a készülékajtó zárá‐
sakor

Program-összeomlás

Nyomja meg 5 másodpercre a BE/KI
gombot vagy 5 másodpercre válass‐
za le a készüléket a hálózatról
A BE/KI gomb 3 másodpercre
3 másodperc elteltével próbálkozzon
zárolva
újra
Valamennyi hiba oknál
VIGYÁZAT! Szennyeződésveszély
Az ezzel a vízzel érintkezett összes
élelmiszert meg kell semmisíteni.
A szennyvízvezeték vagy a szen‐ ■ Szennyvízvezetéket és helyszíni
nyvízrendszer eldugulása vagy
szennyvízrendszert ellenőrizni és
beszűkülése
szükség esetén tisztítani
■ Adott esetben tölcsérszifont alka‐
Állandó lefolyóvíz-csatlakozás
lmazni
teljesen automatikus, automati‐
kus vagy félautomatikus főzőtér‐
tisztítás esetén
Eltömődött vagy le van takarva
Távolítsa el az eltömődést okozó
az levegőelszívó-csonk
tárgyat
Eltömődött a készülék lefolyója
A készülék lefolyójának tisztítása
EB esetén:
EB esetén:
EB esetén:
Üzem közben víz freccsen Automatikus bojleröblítés nem
Bojler ürítése és öblítése
a főzőtérbe.
lett naponta végrehajtva
Víz áll a főzőtérben.
Eltömődött a főzőtér-lefolyó
Főzőtér-lefolyó öblítése
A készülék tetején lévő
Szelep a szellőzőcsonkban hibás FIGYELMEZTETÉS! Forrázásves‐
szellőzőcsonkból gőz lép ki
zély forró gőz és pára által
Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Kezelési kézikönyv
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Rendellenességek tisztításkor
Rendellenesség

Lehetséges ok

Szükséges intézkedés

Fekete foltok a főzőtérben

Nem megfelelő tisztítószer

■

■

■

Túl nagy a víz keménysége
Rossz tisztítási eredmény

Kezelési kézikönyv

A szennyeződés mértéke ross‐
zul van beállítva
Nem megfelelő tisztítószert
használnak
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ConvoClean forte felhasználá‐
sa a főzőtér teljesen automati‐
kus tisztítására bekötött kan‐
nákkal
ConvoClean forte S felhasz‐
nálása a főzőtér teljesen auto‐
matikus tisztítására egyedi
adagolással
ConvoClean forte vagy Con‐
voClean new felhasználása a
félautomatikus főzőtértisztí‐
tásra

Állítsa be a víz keménységét,
lásd: 'Műszaki adatok' a felszer‐
elési kézikönyvben
Válasszon magasabb tisztítási
fokozatot
■ ConvoClean forte vagy Con‐
voClean new felhasználása a
főzőtér teljesen automatikus
tisztítására bekötött kannákkal
■ ConvoClean forte S vagy
ConvoClean new S felhaszná‐
lása a főzőtér teljesen auto‐
matikus tisztítására egyedi
adagolással
■ ConvoClean forte vagy Con‐
voClean new felhasználása a
félautomatikus főzőtértisztí‐
tásra
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6.3 Karbantartási munkák
6.3.1

Biztonságos munkavégzés a karbantartás során

Az ön és munkatársai biztonsága érdekében
Ismerje meg az 'Az Ön biztonsága érdekében' oldalon 21 c. fejezet tartalmát, mielőtt munkatársai első
ízben használnák a kombipárolót és állítson fel megfelelő követelményeket.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan közölt szabályokat és feltétlenül tartsák be
azokat.
Utasítsa munkatársait arra, hogy a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozzák át az ebben a
fejezetben és a következő útmutatóban felsorolt veszélyre utaló figyelmeztetéseket és feltétlenül foga‐
natosítsák az azokban említett ellenintézkedéseket.
Munkatársainak személyi védőfelszerelése
Utasítsa munkatársait arra, hogy viseljék az 'Az ön biztonsága érdekében' c. fejezet 'Személyi védő‐
felszerelés' oldalon 42 c. részében a megfelelő munkákhoz említett személyi védőfelszerelést.
A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó alapvető szabályok
Amennyiben a kombipárolót a telepítés után tudatosan vagy nyilvánvalóan meg nem engedett módon
mozgatták (szándékosan vagy véletlenül), akkor a készüléket csak akkor szabad tovább üzemeltetni,
ha az összes alábbi előfeltétel teljesül:
■
A készüléken és a felhasznált tartozékokon nincs szemmel látható károsodás.
■
A telepített elektromos, víz, szennyvíz és tisztítószer tápvezetékeken nincs szemmel látható káro‐
sodás, rögzítve vannak, sehol sem csepegnek és a szemrevételezéssel végzett vizsgálat után biz‐
tonságos és működőképes benyomást keltenek.
■
'A kombipároló működőképességével szemben támasztott követelmények' oldalon 22 teljesülnek.
■
'A kombipároló környezetével szemben támasztott követelmények' oldalon 22 teljesülnek.
■
Az összes figyelmeztető utalás a tervezett helyen található.
Csak gázkészülékeknél:
■
A kombipároló összes gázt vezető alkatrészén szerviztechnikus ellenőrizte a gázvezető kompo‐
nensek összes kapcsolati és csatlakozási helyének tömörségét, és a gáztömörség az összes
megnevezett helyen a készüléken kívül és belül létrejött.
A készülékelemek cseréjére vonatkozó szabályok
A készülék üzembiztonságának szavatolásához a készülékelemek cseréje során kizárólag a gyártó
eredeti pótalkatrészeit szabad felhasználni.
Áramvezető alkatrészek

Áramütésveszély az áramvezető alkatrészek miatt
A burkolat és a kezelőpanel alatti feszültség alatt álló alkatrészek megérintése áramütést okozhat.
Gondoskodjon róla, hogy a burkolat és a kezelőpanel fel legyen szerelve.
Gondoskodjon róla, hogy a burkolatok és a kezelőpanel alatt, illetve a hálózati
csatlakozóvezetéken esedékes karbantartási munkákat csak a meghatalmazott szervizüzem
szakképzett elektromos szakembere végezhesse.

Kezelési kézikönyv
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Forró felületek

Fennáll az égési sérülés veszélye a készülék belső és külső alkatrészeinek magas hőmérséklete miatt
A főzőtér összes belső részének, a készülékajtó belső részének, valamint a főzőüzem közben vagy
után a főzőtérben található összes alkatrésznek a megérintése égési sérülést okozhat. A
levegőelszívó-csonk és a füstgázelvezető csonk érintése is égési sérülést okozhat.
Mielőtt hozzákezdene a karbantartási munkákhoz, előbb várja meg, amíg a főzőtér hőmérséklete
60 °C alá süllyed.
Viseljen személyi védőfelszerelést.
Éles szélű lemez-alkatrészek

A vágási sérülés veszélye az éles szélű lemez-alkatrészek miatt
Az éles szélű lemezes alkatrészekkel vagy azok mögött folytatott munka során a kézen vágási
sérülések adódhatnak.
Legyen óvatos.
Viseljen személyi védőfelszerelést.

Kezelési kézikönyv
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6.3.2 Bedugható higiéniai tömítés cseréje
Az ön biztonsága érdekében a karbantartás során
A karbantartási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos mun‐
kavégzés a karbantartásnál' oldalon 137 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, to‐
vábbá tartsa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A bedugható higiéniai tömítés ki- és beszerelése

60
125

A pótalkatrész-készlet tartalma
A szükséges pótalkatrész az alkatrészjegyzék szerint:
■
1 bedugható higiéniai tömítés
Előfeltételek
Ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a következő feltételek:
■
A kombipároló az utolsó működtetést követően lehűlt < 60 °C értékre.
■
A készülékajtó nyitva van.
■
Az új tömítést ellenőrizték a sérülések szempontjából és sértetlennek találták azt.
Bedugható higiéniai tömítés cseréje
A régi bedugható higiéniai tömítés cseréjénél és az új bedugható higiéniai tömítés beszereléskor úgy
járjon el, ahogyan az 'A bedugható higiéniai tömítés ki- és beszerelése' oldalon 125 le van írva.

Kezelési kézikönyv
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6.3.3 Főzőtér-világításban lévő halogénlámpa cseréje
Az ön biztonsága érdekében a karbantartás során
A karbantartási munkák megkezdése előtt feltétlenül tanulmányozza át alaposan a 'Biztonságos mun‐
kavégzés a karbantartásnál' oldalon 137 c. fejezetben felsorolt szabályokat és figyelmeztetéseket, to‐
vábbá tartsa be az azokban szereplő útmutatásokat.
Szükséges előismeretek
Ezeket a kezelési tevékenységeket kell ismernie:
■
A készülékajtó biztonságos nyitása és zárása
■
A beakasztható állványkeret ki- és beszerelése
■
Adagolás és kivétel a keretes kocsival (kivéve ConvoSmoke-nál)

60
83
74

A pótalkatrész-készlet tartalma
A szükséges pótalkatrész az alkatrészjegyzék szerint:
1 halogénlámpa 12 V

■

Szükséges segédeszközök
A következő segédeszközökre van szükség:
■
Dugókulcs 8
A halogénlámpa kezelése
Működőképes halogénlámpát csak kesztyűben vagy ronggyal szabad megfogni. Puszta kézzel nem
szabad megérinteni az új vagy újrahasznosításra szánt halogénlámpa üvegburáját.
Ha a kiszereléskor a halogénlámpát nem lehet teljesen eltávolítani, mert például a csatlakozók bea‐
kadtak, akkor azonnal szerelőhöz kell fordulni.
Előfeltételek
Ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a következő feltételek:
■
A kombipárolót áramtalanították és biztosították azt a visszakapcsolással szemben.
■
Az utolsó működtetést követően a főzőtér hőmérséklete lehűlt < 60 °C értékre.
■
Beakasztható állványkeretes készülékeknél: A jobb oldali beakasztható állványkeret be van forgat‐
va a főzőtérbe.
■
Tartókeretes / tányérállványos készülékeknél (a ConvoSmoke-nál nem): A tartókeretet / tányéráll‐
ványt és a bemozdító keretet kivették a főzőtérből.
■
A halogénlámpa lehűlt.
■
Az új halogénlámpát ellenőrizték a sérülések szempontjából és sértetlennek találták azt.

Kezelési kézikönyv
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A halogénlámpa kiszerelése
1.

Szerelje le a főzőtér-világítás négy hatlapú csavarját a
dugókulccsal.
A speciális konstrukció miatt a csavarokból, fedőkeretből,
üvegtáblából és tömítésből álló egység a csavarok oldá‐
sakor együtt marad.

2.

Vegye el a komplett egységet a főzőtérfaltól .

3.

A főzőtérfalon lévő nyíláson keresztül nyúljon be a reflek‐
tor burkolatába és felfelé, egyenesen húzza ki a halogén‐
lámpát .

A halogénlámpa beépítése
1.

■

■

Kezelési kézikönyv

A halogénlámpa beépítését a kiszereléshez képest for‐
dított sorrendben végezze.
Eközben a csavarokat nagyobb erőráfordítás nélkül
húzza meg, hogy a reflektor burkolata nedvesség ellen
tömített legyen. (A csavarok túl erőteljes meghúzása
esetén az üveg elrepedhet.)
A munkák lezárása után távolítsa el az összes tárgyat a
főzőtérből és mossa vagy öblítse ki a főzőteret.
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