CombiMaster Plus / CombiMaster
Originální provozní příručka
®

®

RATIONAL ServicePlus
Balíček All-Inclusive, který si skutečně zasluhuje svůj
název.
Chceme, abyste od samého počátku měli ze své investice co největší užitek.
A to po celou dobu životnosti a bez jakýchkoliv nákladů navíc.

ZDARMA! - Seznámení s přístrojem na místě

Předvedeme kuchařskému týmu ve vaší vlastní kuchyni, jak naše přístroje fungují a jak je
můžete nejlépe využít podle vašich konkrétních požadavků.

ZDARMA! – RATIONAL ConnectedCooking
Zcela jednoduše připojte svá zařízení RATIONAL k nejmodernějšímu
síťovému řešení pro profesionální kuchyně. Díky ConnectedCooking
budete mít vše stále pod kontrolou: snadnou správu zařízení,
ovládání na dálku z chytrého telefonu pomocí funkce vzdáleného
přístupu, automatickou dokumentaci HACCP nebo jednoduché
stahování receptů z knihovny RATIONAL do vašeho zařízení.
Jednoduše se zaregistrujte na stránkách ConnectedCooking.com

ZDARMA! - Chef✆Line

®

Máte-li jakékoli otázky k používání přístroje nebo receptům, rádi vám telefonicky poradíme.
Mluvit budete s profesionálním kuchařem. Rychle, jednoduše a 365 dní v roce. Linka
®
Chef✆Line je dostupná na tel. čísle +420 723462212 .
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RATIONAL ServicePlus
RATIONAL SERVICE-PARTNER
Naše přístroje jsou spolehlivé a mají dlouhou životnost. Pokud by
však přece jen došlo k nějakému technickému problému, poskytne
vám RATIONAL SERVICE-PARTNER rychlou pomoc. Spolehnout se
můžete na garantovanou dostupnost náhradních dílů a na víkendové
pohotovostní služby: na tel. čísle + 420 482312069.

2 roky záruka
Poskytujeme záruku v době trvání 24 měsíců od data první instalace.
Předpokladem je, že u nás svůj přístroj kompletně a správně zaregistrujete.
Toto můžete pohodlně provést on-line na stránkách www.rational-online.com/
warranty anebo poštou na přiloženém korespondenčním lístku. Tato záruka se
nevztahuje na poškození skla, žárovky a těsnicí materiál stejně tak jako ani na
škody způsobené neodbornou instalací, používáním, údržbou, opravami nebo
odstraňováním vodního kamene.
Jednoduše se zaregistrujte na stránkách www.rational-online.com/warranty .
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CombiMaster – univerzální silák
Vážení uživatelé,
jsme si jisti, že koupě přístroje CombiMaster Plus nebudete ani v nejmenším litovat.
®

Nový CombiMaster Plus nabízí pokročilou techniku a vynikající kvalitu zpracování a
přesvědčí vás funkcemi, s nimiž vždy dosáhnete výborné kvality jídel: křupavé krusty,
šťavnatých pečení a intenzivní vůně i barev. Obsluha pomocí otočného ovladače je
®
snadná, přehledná a robustní. Přístroj CombiMaster Plus se ve vaší kuchyni na mnoho let
stane spolehlivým partnerem kuchařů.
®

Na přístroj poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od data první instalace. Předpokladem
je jeho úplná a správná registrace u naší společnosti. Registraci můžete pohodlně provést
přes internet na adrese www.rational-online.com/warranty nebo pomocí přiloženého
korespondenčního lístku. Záruka se nevztahuje na poškození skla, žárovek a těsnicího
materiálu, ani na poškození způsobená nesprávnou instalací, použitím, údržbou, opravami
a odvápněním.
Hodně zdaru vám přeje
RATIONAL AG
Technické změny v důsledku vývoje vyhrazeny!

Obchodník:

Instalatér:

Instalováno dne:
Čísla přístrojů:
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Vysvětlení piktogramů
Nebezpečí!

Výstraha!

Upozornění!

Bezprostředně hrozící
nebezpečí, které může mít
za následek velmi vážná
zranění nebo srmt, pokud
se ho nevyvarujete.

Možné hrozící nebezpečí,
které může mít za následek
těžká zranění nebo srmt,
pokud se ho nevyvarujete.

Možné hrozící nebezpečí,
které může mít za následek
lehká nebo malá zranění,
pokud se ho nevyvarujete.

Agresivní látky

Nebezpečí požáru!

Nebezpečí popálení!

Pozor:
Nedodržení těchto pokynů
může mít za následek
věcné škody.

Tipy a triky pro každodenní
používání.

Před uvedením do provozu
si prosím pozorně přečtěte
příručku.

Horní zásuvná výška smí
činit maximálně 160 cm.
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První uvedení do provozu

Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte příručku.

Při prvním uvedení nového přístroje do provozu budete vyzváni ke spuštění jednorázového
automatického vlastního testu. Tento test trvá cca 45 minut a slouží k přizpůsobení přístroje
podle specifických okolních podmínek. Dodržujte prosím následující pokyny:
- Před provedením vlastního testu musejí být z přístroje odstraněny všechny obalové
materiály. Je nutné zkontrolovat, zda jsou závěsné žebříky a vodicí plech vzduchu správně
usazené.
- Přístroj musí být připojen podle pokynů k instalaci.
- U přístrojů velikosti 6 x 2/3, 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 a 10 x 2/1 GN zasuňte do středu
závěsných žebříků plochou gastronádobu tak, aby její otvor směřoval dolů.
- U přístrojů velikosti 20 x 1/1, resp. 20 x 2/1 GN zasuňte do stojanového vozíku dvě
gastronádoby. Každá z plochých gastronádob otočených otvorem dolů se musí nacházet
před středem kola horního a dolního ventilátoru.
- Další podrobnosti viz pokyny na displeji a návod k instalaci.

Nebezpečí požáru!
Odstraňte obalový materiál, startovací sadu, rošty a nádoby.

Dvířka varného prostoru se během vlastního testu nesmějí otevírat. Otevření dvířek varného
prostoru vede k přerušení vlastního testu. V takovém případě vlastní test spusťte znovu
vypnutím přístroje. Horký přístroj nechte nejprve vychladnout. Při přerušení vás přístroj další
den vyzve k opětovnému spuštění vlastního testu.

Krok
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Info/tlačítko

Popis

První uvedení do provozu
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Otevřete dvířka varného prostoru a odstraňte
obalový materiál, startovací sadu, rošty a
nádoby.

2

Zasuňte prázdný plech GN otvorem směrem
dolů do zásuvu před každým ventilátorovým
kolem. Další podrobnosti najdete také v
návodu k instalaci.

3

Zavřením dvířek varného prostoru spustíte
vlastní test.

4

Následný test proběhne automaticky. Displej
signalizuje „Vlastní“ - „test“.

5

Vlastní test skončí po cca 45 minutách.

U plynových přístrojů je po dokončení vlastního testu bezpodmínečně
nutné provést měření spalin!
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Bezpečnostní pokyny
Uložte tento návod tak, aby byl kdykoli přístupný všem uživatelům přístroje!
Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, jestliže
nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Ledaže by byl tento okruh
osob pod dozorem osoby zodpovědné za bezpečnost a bylo k dispozici upozornění na
nebezpečí. Povrchy a díly příslušenství mohou být horké, dodržujte povinnost dohledu.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, ani kdyby byly pod dohledem.
Obsluha se smí provádět pouze rukama. Poškození způsobená špičatými předměty,
předměty s ostrými hranami a jinými předměty jsou ze záruky vyloučena.
Chcete-li předejít nebezpečí úrazu nebo poškození přístroje, je nezbytně nutné pořádat
pravidelná školení a bezpečnostní instruktáže pracovníků obsluhy.
Pokud je připojovací kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo
kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí úrazu nebo poškození přístroje.
Pokud montážní situace přístroje vyžaduje, aby byl nejvyšší zásuv výše než 160 cm, je nutné
to označit pomocí přiložené nálepky.

Varování!
Kontrola před běžným zapnutím a použitím spotřebiče
- Odpovídajícím způsobem zajistěte horní a dolní část plechu usměrňujícího proudění
vzduchu – hrozí nebezpečí poranění rotujícím kolem ventilátoru!
- Zajistěte, aby závěsné rámy nebo stojanové vozíky byly ve varného prostoru náležitě
aretovány – nádoby s horkými kapalinami mohou propadnout nebo vyjet z varného
prostoru – nebezpečí popálení!
- Ujistěte se, že před použitím přístroje k vaření nejsou ve varném prostoru zbytky čisticích
tablet. Případné zbytky tablet odstraňte a pomocí ruční sprchy důkladně vypláchněte –
nebezpečí poleptání!
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Bezpečnostní pokyny
Varování!
Je nutné dodržovat předpisy dané země a místní normy, které se týkají instalace a provozu
průmyslových kuchyňských zařízení.
Nesprávná montáž, oprava, údržba, čištění nebo úpravy přístroje mohou vést k materiálním
škodám, zranění nebo smrti osob. Než uvedete přístroj do provozu, pečlivě si přečtěte
návod k obsluze.
Tento přístroj je určen pouze k vaření pokrmů v průmyslových kuchyních. Použití přístroje
k jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné.
Je zakázáno používat suroviny s obsahem látek, které se snadno vznítí (např. potraviny s
obsahem alkoholu). Látky s nízkým bodem vzplanutí se mohou samovolně vznítit – hrozí
nebezpečí požáru a vznícení!
Čisticí a odvápňovací prostředky a s tím související příslušenství smíte používat pouze
k účelu, který je popsán v této příručce. Použití přístroje k jinému účelu je v rozporu
s určeným účelem použití a je nebezpečné.
Při poškození skleněné výplně nechte neprodleně vyměnit celou výplň.

Homologace dle IEC 60417-6332 umožňuje instalaci konvektomatu v elektrické verzi pro
vlhká a teplá prostředí.

Varování!
Uzení potravin v zařízení
Potraviny smí být v zařízení uzeny pouze pomocí originálního příslušenství k uzení
RATIONAL VarioSmoker.

Varování!
Žádné předměty na vrchní desce přístroje
Na vrchní desku přístroje nepokládejte žádné předměty. Při jejich pádu hrozí nebezpečí
úrazu.
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Bezpečnostní pokyny
Varování!
Jen pro plynové přístroje
- Pokud je váš přístroj instalován pod digestoří, musí být během provozu přístroje zapnutá
– spaliny!
- Je-li váš přístroj napojen do komína, je nutné toto odsávací potrubí pravidelně čistit v
souladu s vnitrostátními předpisy – nebezpečí požáru! (Obraťte se v této souvislosti na
firmu provádějící instalaci).
- Na potrubí pro odvod spalin vašeho přístroje nepokládejte žádné předměty – nebezpečí
požáru!
- Prostor pod dnem přístroje nesmí být zablokován a zahrazen předměty – nebezpečí
požáru!
- Přístroj lze provozovat pouze v bezvětrném prostředí – nebezpečí požáru!

Jak si počínat v případě zápachu plynu:
- Ihned uzavřete přívod plynu!
- Nedotýkejte se žádných elektrických spínacích prvků!
- Ihned zajistěte dobré větrání místnosti!
- Vyvarujte se otevřeného ohně a jiskření!
- Pomocí externího telefonu ihned informujte příslušného dodavatele plynu (pokud
dodavatel plynu nebude k zastižení, zatelefonujte na příslušnou jednotku požární
ochrany)!
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Bezpečnostní pokyny a záruka
Varování!
Bezpečnostní pokyny k použití
- Pokud se nádoby plní kapalinou nebo se během vaření plní pokrmem přecházejícím při
zahřátí do kapalného stavu, smí se používat pouze takové úrovně zásuvu, u kterých
může obsluhující pracovník snadno nahlédnout do zasunuté nádoby – hrozí nebezpečí
popálení! Nálepka s upozorněním je přiložena k zařízení.
- Dvířka varné komory otevírejte vždy velmi pomalu (horké páry) – hrozí nebezpečí
popálení!
- Příslušenství a jiných věcí uložených v rozehřáté varné komoře se dotýkejte pouze v
tepelně odolném ochranném oděvu – hrozí nebezpečí popálení!
- Teplota vnějších prvků zařízení může být vyšší než 60 °C. Proto se zařízení dotýkejte
pouze za ovládací prvky – hrozí nebezpečí popálení!
- Ruční sprcha a voda vytékající z ruční sprchy mohou být horké – hrozí nebezpečí popálení!
- Režim Cool Down – Funkci Cool Down aktivujte pouze v případě, pokud je plech
usměrňující proudění vzduchu zajištěn podle předpisů – nebezpečí úrazu!
- Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí úrazu!
- Chemikálie používané k čištění jsou agresivní – nebezpečí poleptání! Při čištění je nutné
používat vhodný ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice a ochrannou masku
na obličej. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.
- Neukládejte do blízkosti zařízení látky, které jsou snadno zápalné nebo se mohou lehce
vznítit – hrozí nebezpečí požáru!
- Zajistěte kolečka pojízdných zařízení a stojanových vozíků zajišťovací brzdou, pokud
s nimi nebude potřeba pohybovat. Vozíky by se mohly na nerovné podlaze rozjet –
nebezpečí úrazu!
- Při mobilním používání stojanového vozíku musíte vždy uzavřít zajištění nádoby. Nádoby
s kapalinami vždy přikryjte, abyste zabránili vyšplíchnutí horké kapaliny – hrozí nebezpečí
popálení!
- Při vkládání nebo vyjímání stojanového vozíku nebo stojanového vozíku na talíře musí být
přepravní vozík vždy správně připevněn k zařízení – nebezpečí úrazu!
- Stojanový vozík, stojanový vozík na talíře, přepravní vozík a také zařízení vybavená
kolečky se při přepravě mohou na nerovné ploše nebo přes práh překlopit – nebezpečí
úrazu!
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Bezpečnostní pokyny a záruka
Záruka
Pokud nebyly montáž a opravy provedeny autorizovaným odborníkem, nebyly použity
originální náhradní díly, nebo proběhly technické úpravy, které nebyly schváleny výrobcem,
pozbývá záruka platnosti a výrobce již za výrobek nenese odpovědnost.
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Péče, kontrola, údržba a opravy
Pro zachování vysoké kvality ušlechtilé oceli, z hygienických důvodů a také aby nedocházelo
k poruchám v provozu, musí být váš přístroj každý den nebo po výzvě k čištění vyčištěn.
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.
Nepřetržitý provoz s vysokými teplotami varného prostoru (≥260 °C) příp. používání
vysokých stupňů zhnědnutí (hnědý 4/5) a při přípravě potravin s velkým obsahem tuku a
želatiny může dojít k rychlejšímu opotřebení těsnění varného prostoru.
Každodenním čištěním těsnění varného prostoru pomocí neabrazivního prostředku
prodloužíte životnost zařízení.

Varování!
Pokud nebude přístroj čištěn dostatečně, mohou se zbytky tuku a/nebo potravin, které
ulpí ve varném prostoru, vznítit – nebezpečí požáru!
- Dojde-li ke vznícení nahromaděné mastnoty a/nebo zbytků potravin ve varné komoře,
ihned zařízení vypněte a nechejte dvířka varné komory zavřená, aby se požár sám uhasil
nedostatečným přívodem vzduchu! Jsou-li k uhašení požáru nutná další opatření, odpojte
zařízení od elektroinstalace budovy a použijte hasicí přístroj (k hašení hořící mastnoty
nepoužívejte vodu!).
- Pro zabránění korozi ve varném prostoru musíte přístroj denně čistit, i když ho výlučně
používáte v režimu „Vlhké teplo“ (Blanžírování).
- Přístroj se nesmí čistit vysokotlakým čištěním (high pressure cleaner), parním čističem
(steam cleaner) ani přímým proudem vody. Dodržujte třídu ochrany IPx5.
- Přístroj nevystavujte působení kyselin nebo kyselinových výparů, jinak by se mohla
poškodit pasivní vrstva chromniklové oceli a mohlo by dojít k případnému zabarvení
přístroje.
- K čištění vnějšího pláště používejte pouze běžné slabé čisticí prostředky určené pro
domácnost, jako např. prostředek na nádobí nanesený na vlhké, měkké tkanině. Žíravé
nebo dráždivé látky se nesmějí používat.
- Používejte pouze čisticí prostředky výrobce přístroje. Čisticí prostředky jiných výrobců
mohou způsobit poškození přístroje. Poškození přístroje způsobená jinými čisticími
prostředky a prostředky na údržbu, než doporučuje výrobce přístroje, jsou vyloučeny ze
záruky.
- Je zakázáno používat abrazivní čisticí přípravky a prostředky na bázi písku.
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Péče, kontrola, údržba a opravy
Varování!
Údržba filtrů přívodu vzduchu. Přístroj sám rozpozná znečištění vzduchového filtru. Je-li
vzduchový filtr znečištěn, dostanete servisní hlášení a výzvu k jeho vyčištění nebo výměně.
Bez vzduchového filtru se přístroj nesmí používat. Při výměně vzduchového filtru dodržujte
následující požadavky:
velikost přístroje 6 x 2/3 GN, 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN
a 10 x 2/1 GN
Vzduchový filtr 6 x 2/3 GN, číslo položky: 40.04.771
Vzduchový filtr číslo položky
6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN: 40.03.461
Tento vzduchový filtr může uživatel vyjmout a vyčistit. Při výměně je třeba vzduchový filtr
pečlivě zasunout do správné polohy. Při výměně filtru postupujte podle návodu uvedeného
v kapitole „Domácí technika“.
Velikost přístroje 20 x 1/1 GN a 20 x 2/1 GN
Výměnu tohoto vzduchového filtru smí provádět pouze autorizovaný servisní partner.
Pozor! Ochrana přístroje proti stříkající vodě je zajištěna pouze se zcela namontovaným
filtrem a krytem.
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Péče, kontrola, údržba a opravy
Kontrola, údržba a opravy
Nebezpečí – vysoké napětí!
- Kontrolu, údržbu a opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Při provádění čištění (s výjimkou čištění CleanJet ® ), kontrol, údržby a oprav musí být
přístroj odpojen od elektrické sítě.
- U (pojízdných) přístrojů s kolečky je nutné omezit pohyblivost přístroje tak, aby
při jeho pohybu nedošlo k poškození přívodu energie a vody a odpadního vedení.
Pokud přístroj odstraňujete, musí být zajištěno řádné odpojení přívodu energie, vody a
odpadního vedení. Pokud přístroj znovu vracíte na původní místo, je nutné řádně připojit
protipohybovou pojistku, přívod energie, vody a odpadní vedení.
- Nejméně jednou ročně musí autorizovaný servisní partner provést kontrolu bezvadného
technického stavu přístroje.
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Funkční díly
Číslo přístroje
(viditelné pouze při otevřených dvířkách)
Prvek pro zajištění proudění (volitelné
příslušenství)
(jen pro plynové přístroje)
Osvětlení varného prostoru
Dvířka přístroje s trojitým sklem

Dvířka přístroje s dvojitým sklem

Klika
Stolní zařízení: Obsluha dvířek jednou
rukou s funkcí dovírání
Volně stojící zařízení: Obsluha dvířek
jednou rukou
Odjištění k otevření skleněné výplně
(uvnitř)
Integrovaná a samovyprazdňovací
odkapávací vanička pod dvířky (uvnitř)
Přístrojová odkapávací vanička s
přímým připojením k odtoku
Podstavec
Nohy přístroje (výškově nastavitelné
provedení)
Typový štítek
(obsahuje důležité údaje, např. příkon,
druh plynu, napětí, počet fází a kmitočet,
dále typ přístroje, číslo přístroje a číslo
provedení)
Ovládací panel
Zakrytí prostoru elektroinstalace

Ruční sprcha (volitelné příslušenství)
(s navíjecím mechanismem)
Pomůcka (volně stojící zařízení)

Vzduchový ﬁltr stolního přístroje
(přívod vzduchu v prostoru instalace)
Vzduchový ﬁltr volně stojícího zařízení
(přívod vzduchu v prostoru instalace,
zadní strana přístroje)

CombiMaster Plus 61 na ohřívací skříni
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Pokyny k používání zařízení
- Vyhněte se umisťování zdrojů tepla v blízkosti zařízení (např. grilovací plotny, fritézy atd.).
- Zařízení používejte pouze v prostorách s teplotou prostředí > 5 °C. Je-li teplota prostředí
nižší než + 5 °C, musíte přístroj před uvedením do provozu zahřát na teplotu vyšší než
+ 5 °C.
- Jakmile otevřete dvířka varného prostoru, ohřev a kolo ventilátoru se automaticky vypne.
Integrovaná brzda ventilátorového kola se aktivuje a ventilátorové kolo za chvíli doběhne.
- Při grilování a pečení (např. kuřete) vždy zasuňte pod připravovaný pokrm nádobu na
zachytávání tuku.
- Používejte pouze originální příslušenství výrobce zařízení odolné vůči vysokým teplotám.
- Příslušenství před použitím vždy vyčistěte.
- Dvířka přístroje nechávejte při delších provozních přestávkách (např. přes noc) trochu
otevřená.
- Dvířka varného prostoru mají funkci dovírání. Dvířka volně stojícího zařízení jsou těsně
uzavřena pouze tehdy, když je klika ve svislé poloze.
- Při delších provozních přestávkách (například ve dnech pracovního klidu) uzavřete přívod
vody, elektřiny a plynu do zařízení.
- Toto zařízení se nesmí dávat do běžného odpadu ani odevzdávat do kontejnerů
vyhrazených pro vyřazená zařízení v komunálních sběrných dvorech. S likvidací zařízení
vám rádi pomůžeme.

Max. množství náplně podle velikosti přístroje
6 x 2/3 GN
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

20 kg
30 kg
60 kg
45 kg
90 kg
90 kg
180 kg

(na zásuv max. 10 kg)
(na zásuv max. 15 kg)
(na zásuv max. 30 kg)
(na zásuv max. 15 kg)
(na zásuv max. 30 kg)
(na zásuv max. 15 kg)
(na zásuv max. 30 kg)
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Pokyny k používání zařízení

Překročení maximálního množství náplně může způsobit poškození přístroje.
Dodržujte také údaje týkající se maximálního množství náplně potravin uvedené v „Ruční
kuchařce“.

Stolní přístroj 6 x 2/3 GN se závěsným rámem
- Pravou stranu závěsného rámu vyjměte tak, že rám
uchopíte v horní části a zatlačíte směrem nahoru.
Závěsný rám se uvolní ze dvou aretačních čepů a lze
jej vyjmout.
- Při vkládání zpět zasuňte očka závěsného rámu na
aretační čepy a zatlačte shora na očka tak, aby na čepy
zapadla.
- Levý závěsný rám vyjměte tak, že ho lehce
nadzvednete a pootočíte doprava směrem do varného
prostoru, čímž se oba aretační háčky uvolní z plechu
usměrňujícího proudění vzduchu. Pomocí šroubováku
uvolněte horní a dolní petlici plechu usměrňujícího
proudění vzduchu. Potom je možné závěsný rám
vyjmout společně s plechem. Levý závěsný rám lze
vyjmout pouze společně s plechem usměrňujícím
proudění vzduchu.
Stolní přístroje se závěsnými rámy
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
- Pro vyjmutí závěsný rám uprostřed nadzdvihněte.
Vyjměte to nejdříve z přední spodní aretace a potom z
horní aretace.
- Pootočte závěsný rám směrem do středu varného
prostoru.
- Nadzvednutím uvolněte závěsný rám z upevnění.
Vrácení závěsného rámu zpět proveďte v opačném
pořadí kroků.
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Pokyny k používání zařízení
Práce se stojanovým vozíkem, stojanovým vozíkem
na talíře a přepravním vozíkem u stolních přístrojů
(volitelná možnost)
- Závěsný rám vyjměte výše popsaným způsobem.
- Vložte vjezdovou ližinu do příslušného úchytu v dolní
části přístroje. Dejte pozor na přesné upevnění (4
kolíky).
- Nezapomeňte, že přístroj musí být přesně přizpůsoben
výšce přepravního vozíku a musí být nivelizován.
- Dojeďte s přepravním vozíkem na vjezdovou ližinu
až na doraz a ujistěte se, že je přepravní vozík řádně
upevněn k přístroji.
- Zasuňte stojanový vozík nebo stojanový vozík na talíře
do zařízení až na doraz a zkontrolujte funkci aretace v
zařízení.
- Pro vyjmutí stojanového vozíku nebo stojanového
vozíku na talíře uvolněte aretaci a vozík vytáhněte z
varné komory. Sondu teploty jádra předem umístěte do
odkládací polohy ve vjezdové ližině.
- Dbejte na to, aby byl stojanový vozík nebo stojanový
vozík na talíře během přepravy bezpečně aretován na
přepravním vozíku.
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Pokyny k používání vašeho přístroje
Práce se sondou teploty jádra

Pozor!
Sonda teploty jádra může být horká – nebezpečí popálení!

Sondu teploty jádra umisťujte vždy do nejsilnějšího místa potraviny. Dejte pozor, aby se
v potravině nacházela velká část jehly. Za tímto účelem zapíchněte sondu teploty jádra
do potraviny zešikma. U pečiva, jež v průběhu pečení silně nabývá na objemu, umisťujte
sondu teploty jádra svisle do středu potraviny.

Na nejsilnějším místě

Diagonální umístění

Zapíchnutí do několika kusů masa

Diagonální umístění
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Pokyny k používání vašeho přístroje

Do prsního masa

Do nejsilnějšího místa ryby

- Sondu teploty jádra vždy umisťujte dle předpisů do příslušné parkovací polohy – nebezpečí
poškození!
- Sondu teploty jádra nenechávejte viset z varného prostoru – nebezpečí poškození!
- Před vyjmutím připravované potraviny z varného prostoru z ní vytáhněte sondu teploty jádra –
nebezpečí poškození!
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Pokyny k používání rozhraní USB
Rozhraní USB je určeno výhradně k importu a
exportu dat a k provádění aktualizace softwaru
pomocí flash disku USB.
Není proto vhodné pro nabíjení nebo provoz jiných
elektronických zařízení, jako jsou například mobilní
telefony.
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Pokyny pro používání přístroje
Práce s ruční sprchou
- Používáte-li ruční sprchu, vytáhněte hadici alespoň 20 cm z parkovací polohy.
- Stisknutím ovládacího tlačítka můžete zvolit dva stupně dávkování.
- Ruční sprchu pouštějte do parkovací polohy vždy pomalu.

Pozor!
Ruční sprcha a voda z ruční sprchy může být horká – nebezpečí popálení!

- Silné vytažení ruční sprchy přes max. dostupnou délku hadice hadici poškodí.
- Zajistěte, aby se hadice po použití ruční sprchy zcela navinula.
- Ruční sprchu nesmíte používat k chlazení varného prostoru! – Hrozí nebezpečí poškození
varného prostoru, vodicího plechu vzduchu nebo nebezpečí prasknutí skla varného prostoru.
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Ovládací prvky
Spínač provozního režimu

Pára (30 °C až 130 °C)

Horký vzduch (30 °C až 300 °C)

Kombinace páry a horkého
vzduchu (30 °C až 300 °C)

Finishing (30 °C až 300 °C)

Cool Down (Zchlazení)
Programování / Spuštění
programů a čištění
Programování / Spuštění
programů (pouze zařízení
CombiMaster(R) 61E
Nastavení vlhkosti /
Zobrazení počtu čisticích
a lešticích tablet
Nastavení teploty varného
prostoru

Volič teploty ve varné komoře
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Ovládací prvky
Rychlost proudění vzduchu

Nastavení doby přípravy
(0 až 23 h 59 min)
Nastavení teploty jádra
(0 °C až 99 °C)
Ukazatel doby vaření / vnitřní
teploty pokrmu / doby čištění
Volič doby vaření / vnitřní teploty
pokrmu
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Všeobecné pokyny
Obsluha:

Zvolte požadovaný provozní
režim.

Zvolte požadovanou teplotu
ve varném prostoru.

Zvolte požadovanou dobu
přípravy / teplotu jádra.
Dobu přípravy lze nastavit
v rozsahu od 0 do 2 hodin
v krocích po minutě, v
rozsahu od 2 do 3 hodin v
krocích po pěti minutách, v
rozsahu od 3 do 6 hodin v
krocích po 15 minutách a v
rozsahu od 6 do 24 hodin v
krocích po 30 minutách.

Zvolte požadovanou
rychlost vzduchu.

Otočte voličem až po doraz
směrem doprava.

Tlačítky se šipkami zvolte
požadované klima ve
varném prostoru.
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Všeobecné pokyny
Upozornění:

Konec přípravy je indikován
zvukovým signálem.
Je-li varný prostor příliš
horký, indikátor provozního
režimu bliká (zchlazení
varného prostoru viz
kapitolu „Zchlazení“).

Je-li aktivní topení, tlačítko
svítí.

Poruchová hlášení:

Nedostatek vody – otevřete
vodní kohout. Po naplnění
indikátor zhasne.

„Porucha plynového
hořáku“. Stiskněte tlačítko
„Doba přípravy“ – nové
zapálení. Pokud se indikátor
znovu rozsvítí, informujte
servis!
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ClimaPlus

®

Funkce ClimaPlus® měří a reguluje vlhkost ve varném prostoru. Na displeji klimatu můžete
pro každou potravinu nastavit specifické ideální klima.

Pára:
®
Funkce ClimaPlus je z
výroby nastavena na 100%
vlhkost.

Horký vzduch:
Pomocí funkce ClimaPlus
®
můžete omezit vlhkost ve
varném prostoru. Červené
pruhy a příslušný počet
procent indikují maximální
přípustný obsah vlhkosti ve
varném prostoru. Čím více
červené vidíte na displeji,
tím sušší je atmosféra ve
varném prostoru, resp. tím
nižší je obsah vlhkosti.

Svítí šipka nahoru – do varného
prostoru se přivádí vlhkost.
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Pára + horký vzduch
Můžete nastavit kombinaci
páry a horkého vzduchu.
Čím více modrých čárek
vidíte na displeji klimatu,
tím vlhčí je atmosféra ve
varném prostoru, resp. tím
vyšší je obsah vlhkosti.

Svítí šipka dolů – z varného
prostoru se odvádí vlhkost.

ClimaPlus

®

Chcete-li si zobrazit aktuální vlhkost ve varném prostoru, stiskněte tlačítko
doby přípravy nebo teploty jádra.
Chcete-li dosáhnout maximálně úsporného trvalého provozu, doporučujeme používat výchozí
vlhkost ve varném prostoru, například 100 % u horkého vzduchu.
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Přehled provozních režimů
Provozní režim „Pára“ (od 30 °C do 130 °C)
Vysoce výkonný generátor páry s novou regulací vyrábí vždy hygienicky
čistou čerstvou páru. Umožňuje připravovat pokrmy bez přidávání vody a bez
předvaření. Konstantní teplota ve varné komoře a nejvyšší možné nasycení páry
se postarají o rovnoměrný a velmi šetrný průběh vaření. Pokrmy si zachovají
svěží barvy, ideální konzistenci i obsah živin a vitamínů obsažených zejména
v zelenině. Tento provozní režim je nejvhodnější pro dušení, blanšírování, vaření
v páře, pošírování, ohřívání, mírný var, vaření, namáčení.
Provozní režim „Horký vzduch“ (od 30 °C do 300 °C)
Horký vzduch proudí vysokou rychlostí ze všech stran kolem připravovaných
potravin. Maso se ihned zatáhne, takže uvnitř zůstane báječně šťavnaté. Stálá
teplota vzduchu až 300 °C není jen bezvýznamný technický detail, ale něco, co
i při úplném zaplnění varné komory zaručí dostatečnou výkonovou rezervu. Jen
tak se podaří připravit šťavnatou pečínku, pokrmy z hluboce zmražených surovin
nebo třeba nadýchané pečivo.
Provozní režim „Kombinace páry a horkého vzduchu“ (30 °C až 300 °C)
Kombinovaný provozní režim slučuje všechny přednosti horké páry, jako jsou
krátká doba přípravy, nízké ztráty a vysoká šťavnatost, s výhodami horkého
vzduchu, který je odpovědný za intenzivní vůni, atraktivní barvu a křupavou
krustu. Maso nemusíte otáčet ani obracet a přitom výrazně zkrátíte dobu přípravy
a předejdete běžnému úbytku hmotnosti při pečení až o 50 %.
Provozní režim „Finishing“ (od 30 °C do 300 °C)
Funkce Finishing® představuje důsledné oddělení výroby a výdeje. Od přílohy
až po hotové menu: Optimální klima vám umožní výrazně zkrátit dobu přípravy.
Předem připravené a zchlazené pokrmy před podáváním pouze ohřejete na
servírovací teplotu, ať již na podnosech a talířích nebo v různých nádobách. Již
nemusíte řešit udržování pokrmů v teplém stavu, při kterém jídlo ztrácí na kvalitě.
Pracujete flexibilněji a nabídnete hostům ten nejlepší gastronomický zážitek.
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Přehled provozních režimů
„Cool Down“ (Zchlazení)
Pomocí funkce Cool Down můžete rozehřátou varnou komoru rychle a šetrně
ochladit, např. pro potřeby vaření s nízkými teplotami nebo pro ruční čištění.
„Programování/Start programu/Čištění“
Pomocí programovací funkce můžete manuálně vytvářet a ukládat programy. Pro
opakovaně používané varné postupy máte k dispozici 100 programových míst až
se 6 kroky varného postupu. Takto zajistíte trvale neměnnou kvalitu – a to i při
využívání pomocných pracovních sil.
Pomocí automatického čištění* obnovíte i bez dodatečných nároků na personál
základní hygienický stav vašeho zařízení.
* CombiMaster® 61 E: Ruční čištění
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Provozní režim Pára
V provozním režimu „Pára“ generuje parní generátor čerstvou hygienickou páru. Teplotu
varného prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do 130 ℃ .
Způsoby přípravy: Vaření v páře, dušení, blanšírování, pošírování, namáčení, vaření ve
vakuu, rozmrazování, konzervace
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Zvolte provozní režim „Pára“.

2

Za účelem předehřátí otočte voličem až po
doraz směrem doleva. Na displeji se zobrazí
„PreEH“. Konec předehřívání je signalizován
zvukovým signálem a hlášením „LoAd“ na
displeji.

3

Nastavte požadovanou teplotu. Výchozí
hodnotou je bod varu.

4

Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přípravy.

5

Nastavte požadovanou dobu přípravy, například
1 hod. a 6 min. Požadujete-li trvalý provoz,
otáčejte voličem po směru hodinových ručiček
až po doraz.

4

Alternativně můžete stisknout tlačítko „Teplota
jádra“ a nastavit požadovanou teplotu jádra.

5

Zvolte požadovanou teplotu jádra.
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Provozní režim Pára

- Po předehřátí a naplnění vás zvukový signál a indikace 00:00 na displeji upozorní, že musíte
ještě nastavit požadovanou dobu přípravy nebo teplotu jádra.
- Neprovedete-li po dosažení teploty předehřevu žádnou další činnost, topení se po 10 minutách
vypne.
- Nastavené časy nebo teploty se po 10 sekundách zafixují. Potřebujete-li dodatečně změnit
nastavení, otočte voličem nejprve do nulové polohy (12 hodin) a poté znovu nastavte
požadovanou dobu nebo teplotu.
- Při dotazu na skutečnou vlhkost ve varném prostoru se v provozním režimu Pára zobrazuje
pouze 0 % nebo 100 %. 100% vlhkost ve varném prostoru se zobrazuje až po vytvoření
dostatečného množství páry.
- Nastavte požadovanou dobu přípravy. Požadujete-li trvalý provoz, otáčejte voličem po směru
hodinových ručiček až po doraz.
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Provozní režim Pára
Příklady připravovaných potravin
Příprava (mise en place)
Tomates concassèes, oblohy (zelenina, ovoce), houby, blanšírování nudliček a kostiček,
blanšírování zeleniny na náplně, rolády atd., loupání cibule či kaštanů, namáčení luštěnin,
blanšírování slaniny a šunky, pošírování rybích polévkových vložek, polévky, omáčky,
fondy, fumety atd., pasterování polokonzerv.
Předkrmy
Míchaná vejce, pošírovaná vejce ve formičce, vejce na tvrdo, chřest, zeleninové flany,
plněná zelenina (cibule, kedlubna, pórek, celer atd.), galantiny, rybí knedlíčky, teriny, jídla
připravovaná ve vakuu.
Polévkové vložky
Játrové knedlíčky, špenátové knedlíčky, plněné taštičky, ravioli, zeleninový royal, nádivky,
knedlíky, noky, vaječný svítek / royal.
Hlavní jídla
Vařené hovězí, uzená (kasselská) vepřová kotleta, koleno, jazyk, slepice na polévku, krůtí
stehna, maso na sulc, ryby, (losos, mořský jazyk atd.), drůbež, jídla připravovaná ve vakuu
(kuřecí prsa, vařená hovězí kýta, telecí jazyk), krůtí prsa, kuřecí prsa, hovězí svíčková,
párky, vitello.
Přílohy
Rizoto/rýže, knedlíky (houskové, karlovarské), noky, těstoviny (nudle), zelenina čerstvá a
hluboce zmražená, zeleninový puding, bramborová roláda, brambory loupané, neloupané,
vykrajované, flan, polenta.
Dezerty
Ovoce čerstvé nebo hluboce zmražené (např. horké maliny), kompoty, mléčná rýže, creme
caramel, kabinetový pudink.
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Provozní režim Pára

Každý den se dobře zamyslete nad tím, které složky můžete společně připravit v
režimu„Vaření v páře“. Dosáhnete tak maximálního stupně vytížení přístroje.
Uvědomte si, že ryby, maso, zeleninu, přílohy a ovoce lze připravovat také současně (v případě
stejného způsobu přípravy).
Brambory připravujte v děrovaných GN nádobách. Perforace zrychluje a zintenzivňuje
pronikání páry a tepelnou úpravu.
Zeleninový fond lze zachytávat do nádoby zasunuté do nejnižší zásuvky.
Lepší je použít dvě plošší GN nádoby než jednu vysokou => výška vrstvy je menší a potraviny
se tolik nemačkají svou vahou.
Noky nebo knedlíky nedávejte do ploché, uzavřené GN nádoby příliš natěsno.
Rýže a obiloviny jsou jediné potraviny, které se vkládají s vodou. 1 díl zrn, 1,5 až 2 díly vody.
Loupání rajčat je velice snadné: dejte je do přístroje cca na minutu v provozním režimu „Pára“
a následně je rychle zchlaďte studenou vodou.
Orientační hodnoty teploty ve varném prostoru
Polévkové vložky: 75 až 90 °C
Ryby, korýši a měkkýši: 65 až 90 °C
Masné výrobky a uzeniny: 72 až 75 ℃
Světlé maso: 75 až 85 ℃
Tmavé maso: 80 až 90 ℃
Drůbež: 80 °C
Dezerty: 65 až 90 ℃
Kořenění
Koření používejte opatrně. Nízká teplota tepelné úpravy zvyšuje intenzitu typické vlastní chuti
potravin. Při přípravě ve vakuu dejte pozor na přesné dávkování fumetů, esencí a redukcí!
Konzervování ovoce/zeleniny
V závislosti na pevnosti syrové potraviny a požadovaném výsledku konzervace překryjte
připravovanou potravinu horkou nebo studenou tekutinou. Průměr používaných konzervačních
nádob by neměl být větší než 100 mm. Teplota přípravy se řídí druhem potraviny (stupeň
uzrání, nakrájení). Orientační hodnoty teploty: 74 až 99 ℃.
Pozor: sklenice se nesmějí uzavírat!
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Provozní režim Horký vzduch
V provozním režimu „Horký vzduch“ ohřívají suchý vzduch výkonná topná tělesa. Teplotu
varného prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do 300 °C . V případě potřeby můžete
omezit vlhkost ve varném prostoru.
Způsoby přípravy: pečení, grilování, fritování, gratinování, glazování.
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Zvolte provozní režim „Horký vzduch“.

2

Za účelem předehřátí otočte voličem až po
doraz směrem doleva. Na displeji se zobrazí
„PreEH“. Konec předehřívání je signalizován
zvukovým signálem a hlášením „LoAd“ na
displeji.

3

Nastavte požadovanou teplotu.

4

Zvolte požadovanou vlhkost ve varném
prostoru, nebo pracujte s přednastavením.

5

Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přípravy.

6

Nastavte požadovanou dobu přípravy, například
35 minut. Požadujete-li trvalý provoz, otáčejte
voličem po směru hodinových ručiček až po
doraz.

5

Alternativně můžete stisknout tlačítko „Teplota
jádra“ a nastavit požadovanou teplotu jádra.

6

Zvolte požadovanou teplotu jádra.
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Provozní režim Horký vzduch

- Po předehřátí a naplnění vás zvukový signál a indikace 00:00 na displeji upozorní, že musíte
ještě nastavit požadovanou dobu přípravy nebo teplotu jádra.
- Neprovedete-li po dosažení teploty předehřevu žádnou další činnost, topení se po 10 minutách
vypne.
- Nastavené časy nebo teploty se po 10 sekundách zafixují. Potřebujete-li dodatečně změnit
nastavení, otočte voličem nejprve do nulové polohy (12 hodin) a poté znovu nastavte
požadovanou dobu nebo teplotu.
- Nastavte požadovanou dobu přípravy. Požadujete-li trvalý provoz, otáčejte voličem po směru
hodinových ručiček až po doraz.
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Provozní režim Horký vzduch
Příklady připravovaných potravin
Příprava (mise en place)
Slaninu a kosti orestujte, těsto (kynuté) nechejte vykynout.
Předkrmy
Masové kuličky, plnohodnotné nákypy, zapečená zelenina, zeleninová paštika, paštiky,
roastbeef, kuřecí křidélka, finger food, kachní prsa, quiche, pečivo z křehkého těsta,
tartelette.
Polévkové vložky
Piškotové čtverečky, šunkové čtverečky, sýrové krutony.
Hlavní jídla
Steak, rump steak, t-bone steak, játra, smažené masové kuličky, kuřecí prsa, kuřecí
stehna, půlka/celé kuře, krůta, bažant, křepelky, obalovaná jídla, obalované polotovary
(convenience), placky, kachní prsa, kotlety, pizza.
Přílohy
Bramborové placky, opečené brambory, gratinované brambory, rösti, pečené brambory,
Idaho potatoes, bramborový nákyp, brambory macaire, bramborové pusinky.
Dezerty
Piškotové těsto, třené hmoty, pískové hmoty, jemné pečivo, listové těsto, croissanty, chléb,
housky, bagety, křehké těsto, jablečný závin, pečivo (předvařené) hluboce zmražené.
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Provozní režim Horký vzduch

Doba přípravy
Doba přípravy se řídí kvalitou, hmotností a výškou pečených pokrmů. Rošty nebo
nádoby příliš neplňte, aby zůstal zaručen rovnoměrný oběh vzduchu.
Obecné pokyny k minutkám
Předehřev předehřejte na co nejvyšší teplotu (300 °C), abyste si vytvořili dostatečnou teplotní
rezervu.
- Přístroj plňte co nejrychleji. Minimalizujete tak pokles teploty ve varném prostoru.
Obalovaná jídla
Lze připravovat pokrmy v libovolném obalu. Chcete-li dosáhnout intenzivního opečení
dozlatova, používejte tuk podporující opékání dozlatova nebo směs papriky a oleje.
Empirické pravidlo: Na každý centimetr tloušťky masa je potřeba 8 až 10 minut doby přípravy.
Předehřev: Na 300 °C (alespoň dokud nezhasne kontrola topení).
Optimální tloušťka řezu: 1,5 až 2 cm.
Příslušenství: plech na smažení a pečení nebo granitová smaltovaná nádoba. Pro
rovnoměrné opečení dozlatova, na horní i dolní straně. Dbejte na tloušťku řezů, resp. stejnou
velikost.
Gratinování
světlých a tmavých masových jídel, ryb a mušlí, chřestu, čekanky, brokolice, fenyklu, rajčat,
toastů.
Předehřev: Na 300 °C (alespoň dokud nezhasne kontrola topení). Po naplnění nastavte
požadovanou teplotu.
Příslušenství: Např. rošty nebo nádoby (20 mm) k zapékání toastů, steaků a polévek.
Pečení
Předehřev: Na teplotu pečení. Při úplném naplnění případně zvolte vyšší teplotu předehřevu.
Teplota pečení: O cca 20 až 25 °C nižší než v běžné pečicí troubě.
U hluboce zmražených convenience potravin předehřejte přístroj na 300 °C.
Syrové housky nechejte rozmrazit a krátce kynout.
Příslušenství: Použijte děrovaný plech na pečení s teflonovou vrstvou, plech na smažení a
pečení nebo granitovou smaltovanou GN nádobu.
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Provozní režim Kombinace
Kombinace obou varných médií „pára“ a „horký vzduch“. Tato kombinace zajišťuje vlhkohorké klima ve varném prostoru, umožňující mimořádně intenzivní přípravu. Teplotu varného
prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do 300 °C . V případě potřeby můžete nastavit
klima ve varném prostoru.
Způsoby přípravy: Pečení, Finishing®.
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Zvolte provozní režim „Kombinace“.

2

Za účelem předehřátí otočte voličem až po
doraz směrem doleva. Na displeji se zobrazí
„PreEH“. Konec předehřívání je signalizován
zvukovým signálem a hlášením „LoAd“ na
displeji.

3

Nastavte požadovanou teplotu.

4

Zvolte požadovanou vlhkost ve varném
prostoru, nebo pracujte s přednastavením.

5

Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přípravy.

6

Nastavte požadovanou dobu přípravy.
Požadujete-li trvalý provoz, otáčejte voličem po
směru hodinových ručiček až po doraz.

5

Alternativně můžete stisknout tlačítko „Teplota
jádra“ a nastavit požadovanou teplotu jádra.

6

Zvolte požadovanou teplotu jádra.
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Provozní režim Kombinace

- Po předehřátí a naplnění vás zvukový signál a indikace 00:00 na displeji upozorní, že musíte
ještě nastavit požadovanou dobu přípravy nebo teplotu jádra.
- Neprovedete-li po dosažení teploty předehřevu žádnou další činnost, topení se po 10 minutách
vypne.
- Nastavené časy nebo teploty se po 10 sekundách zafixují. Potřebujete-li dodatečně změnit
nastavení, otočte voličem nejprve do nulové polohy (12 hodin) a poté znovu nastavte
požadovanou dobu nebo teplotu.
- Nastavte požadovanou dobu přípravy. Požadujete-li trvalý provoz, otáčejte voličem po směru
hodinových ručiček až po doraz.
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Provozní režim Kombinace
Příklady připravovaných potravin
Příprava (mise en place)
Restování kostí.
Předkrmy
Quiche lorraine, zeleninový nákyp, flany, musaka, lasagne, canneloni, paella, nudlový
nákyp.
Hlavní jídla
Pečeně (hovězí, telecí, vepřová, jehněčí, drůbeží, zvěřinová), rolády, plněná zelenina
(paprika, lilek, zelí, cibule, kedlubna), zapečená zelenina (květák), krůtí stehna, plněné
telecí hrudí, šunkové nudle, obilný flan, vepřová kolena, vepřový bůček, omelety na různé
způsoby.
Přílohy
Gratinované brambory, hluboce zmražené potraviny (plněné bramborové taštičky atd.),
bramborový nákyp.
Dezerty
Kynuté těsto.
Různé
Chléb, housky, preclíky (syrové pečivo, případně hluboce zmražené).
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Provozní režim Kombinace

Kusy pečeně nepokládejte příliš těsně vedle sebe. Zajistíte si tak rovnoměrnou přípravu.
Pečeně s kůží nebo větší kusy pečení nechejte cca 1/3 doby přípravy vařit v páře.
Kondenzát zachytávejte do nádoby (pomocná zásuvka) a zalijte jím orestované kosti na
omáčku.
Příprava omáček
– Do pomocné zásuvky zasuňte uzavřenou nádobu.
– Kosti, zeleninu a koření dejte do nádoby a orestujte je pod masem.
– Zalití.
– Nechejte dusit po celou dobu přípravy.
– Velmi koncentrovaný základní fond na omáčky.
Rolády
vložte do uzavřených nádob, které naplníte horkou omáčkou a zakryjete další nádobou.
Pečení
Kynutá těsta, listová těsta, odpalovaná těsta připravujte na plechu na smažení a pečení.
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Provozní režim Finishing

®

Kombinace obou provozních režimů Pára a Horký vzduch. Vyvíjejí přitom optimální klima ve
varném prostoru, jež zabraňuje jak vyschnutí připravované potraviny, tak vzniku nechtěných
louží a skvrn od vody. Teplotu varného prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do
300 ℃ .
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Zvolte provozní režim „Finishing ".

2

Za účelem předehřátí otočte voličem až po
doraz směrem doleva. Na displeji se zobrazí
„PreEH“. Konec předehřívání je signalizován
zvukovým signálem a hlášením „LoAd“ na
displeji.

3

Teplotu ve varném prostoru doporučujeme
nastavit na 140 °C. Teplotu ve varném prostoru
však lze variabilně měnit podle vlastností
připravované potraviny.

4

Zvolte požadovanou vlhkost ve varném
prostoru, nebo pracujte s přednastavením.

5

Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přípravy.

6

Nastavte požadovanou dobu přípravy. Doba
dokončování jídla nandaného na talíři v
režimu Finishing zpravidla činí cca osm minut.
Požadujete-li trvalý provoz, otáčejte voličem po
směru hodinových ručiček až po doraz.

5

Alternativně můžete stisknout tlačítko „Teplota
jádra“ a nastavit požadovanou teplotu jádra.

6

Zvolte požadovanou teplotu jádra.
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®

Provozní režim Finishing

®

- Po předehřátí a naplnění vás zvukový signál a indikace 00:00 na displeji upozorní, že musíte
ještě nastavit požadovanou dobu přípravy nebo teplotu jádra.
- Neprovedete-li po dosažení teploty předehřevu žádnou další činnost, topení se po 10 minutách
vypne.
- Nastavené časy nebo teploty se po 10 sekundách zafixují. Potřebujete-li dodatečně změnit
nastavení, otočte voličem nejprve do nulové polohy (12 hodin) a poté znovu nastavte
požadovanou dobu nebo teplotu.
- Doba trvání procesu Finishing se liší podle potraviny, její teploty, počtu talířů, výšky naplnění
nebo konzumační teploty.
- Nastavte požadovanou dobu přípravy. Požadujete-li trvalý provoz, otáčejte voličem po směru
hodinových ručiček až po doraz.
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Provozní režim Finishing

®

Příklady připravovaných potravin
Předkrmy
Špagety všech druhů, canneloni, lasagne, zeleninové talíře, halušky se sýrem a se zelím,
quiche lorraine, jarní závitky, placky, cibulový koláč.
Hlavní jídla
Pečeně všech druhů, masová sekaná, nákypy, hotová menu, rolády, plněná zelenina.
Přílohy
Rýže, brambory, nudle, těstoviny, zelenina, nákypy, gratinované přílohy.
Dezerty
Závin, horké ovoce.
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Provozní režim Finishing

®

Nádobí vhodné pro Finishing
Porcelánové talíře, hliněné, skleněné a stříbrné tácy, měděné pánve, chromniklová ocel,
hliníkové misky (nevratné nádoby odnášené zákazníky).
Bankety / cestovní kanceláře
Dokončování talířů ve stojanovém vozíku na talíře.
– Velké množství za nejkratší dobu.
– Rychlá výměna šarží.
– Nejkratší doba servírování umožňuje dosáhnout vysoké hodinové kapacity.
– Na talíře do průměru 31 centimetrů.
Ohřívá se také servírovací nádobí: Akumulace tepla pro případ delších výdejních cest.
Tepelný kryt: K překlenutí krátkého čekání nebo přepravy.
Je-li to možné, součásti jídla na talíře, resp. tácy nandejte rovnoměrně a ne příliš těsně k sobě.
Tepelně upravenou zeleninu a přílohy promíchejte před nandáním za účelem dokončení v
režimu Finishing s trochou másla nebo tuku.
Omáčky
Přidávejte zásadně po dokončení v režimu Finishing.
Složky s velkým objemem potřebují k ohřátí více času.
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Zchlazení
Vhodné, pokud přístroj používáte s vysokou teplotou ve varném prostoru a rádi byste v práci
pokračovali s nižší teplotou ve varném prostoru. Varný prostor rychle a šetrně zchladíte funkcí
zchlazení („Cool Down“).

Výstraha!
- Funkci zchlazení aktivujte, jen když je vodicí plech vzduchu uzamčen (zajištěn) dle předpisů –
nebezpečí poranění!
- V průběhu funkce zchlazení se kolo ventilátoru při otevření dvířek nevypíná.
- Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí poranění!
- V průběhu funkce zchlazení vystupuje z varného prostoru horká pára – nebezpečí popálení!

Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Zavřete dvířka varného prostoru.

2

Zvolte funkci zchlazení.

3

Otevřete dvířka varného prostoru.
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Programový režim
Pomocí funkce programování můžete vytvářet a ukládat vlastní programy. Pro stále se
opakující varné procesy máte k dispozici paměť na 2x50 programů až se šesti kroky přípravy.
Tímto způsobem si zajistíte konstantní kvalitu, a to i v případě, že přístroj obsluhují pomocné
síly.

Vytvoření programu
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Otočte volič do polohy „Prog/Clean | Start“.

2

Můžete volit mezi programy v rozmezí od 1-50
a 51-100 vybráním tlačítka pro výběr teploty
kabinetu.

3

Vyberte volnou pozici pro uložení programu,
např. P4.

4

Volnou pozici pro uložení programu potvrzuje
blikající displej.

5

Stiskněte tlačítko.

6

Na displeji se zobrazí „S1“ (= krok č. 1), tlačítko
„Prog/Clean | Start“ bliká.

7

Zvolte provozní režim, např. „Pára“.
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Programový režim
Krok

Info/tlačítko

Popis

8

Nastavte požadovanou teplotu, nebo pracujte s
přednastavením.

9

Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přípravy.

10

Nastavte požadovanou dobu přípravy.

11

Stiskněte tlačítko.

12

Zvolte další provozní režim, např. „Horký
vzduch“, jako potvrzení se na displeji zobrazí
„S2“.

13

Nastavte požadovanou teplotu.

14

Zvolte požadovanou vlhkost ve varném
prostoru, nebo pracujte s přednastavením.

15

Stiskněte tlačítko pro nastavení doby přípravy.

16

Nastavte požadovanou dobu přípravy.
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Programový režim
Krok

Info/tlačítko

Popis

17

Alternativně můžete stisknout tlačítko teploty v
jádře.

18

Zvolte požadovanou teplotu jádra.

19

Stiskněte tlačítko.

20

Program uložíte otočením voliče do polohy
„Prog/Clean | Start“.

- Pokud se režim programování deaktivuje, můžete jej znovu aktivovat tlačítkem „Prog/Clean |
Start“.
- Chcete-li v dalším kroku programu zachovat stejný provozní režim, zvolte nakrátko jiný provozní
režim, abyste mohli začít nastavovat další krok programu.
- Programy začínejte předehřátím (voličem doby přípravy otočte až po doraz směrem doleva.
- Jakmile naprogramujete maximální počet kroků, zobrazí se na displeji „----“. Programování
ukončíte stisknutím tlačítka „Prog/Clean | Start“.
- Nastavené časy nebo teploty se po 10 sekundách zafixují. Potřebujete-li dodatečně změnit
nastavení, otočte voličem nejprve do nulové polohy (12 hodin) a poté znovu nastavte
požadovanou dobu nebo teplotu.
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Programový režim
Spuštění programu
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Otočte volič do polohy „Prog/Clean | Start“.

2

Vyberte požadovaný program.

3

Program spustíte stisknutím tlačítka „Prog/
Clean | Start“.
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Programový režim

- Prázdnou pozici pro uložení programu rozpoznáte podle blikajícího displeje.
- Zbývající doba přípravy se za provozu zobrazuje na displeji doby přípravy / teploty jádra.
Obsahuje-li program krok s teplotou jádra, zobrazuje se zbývající doba až po skončení tohoto
kroku.
- Přepínání mezi teplotou jádra a dobou přípravy a naopak není možné.
- Program zastavíte otevřením dvířek varného prostoru. Volbu programu zrušíte zvolením jiného
provozního režimu nebo vypnutím přístroje.
- Potřebujete-li dodatečně změnit nastavení, otočte voličem nejprve do nulové polohy (12 hodin) a
poté znovu nastavte požadovanou dobu nebo teplotu.

Stisknete-li tlačítko v průběhu provozu, můžete změnit dobu přípravy v rámci
aktuálního kroku. Nová hodnota se neuloží!

Stisknete-li tlačítko v průběhu provozu, můžete změnit teplotu jádra v rámci
aktuálního kroku. Nová hodnota se neuloží!
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Kontrola programu
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Otočte volič do polohy „Prog/Start“.

2

Vyberte požadovaný program.

3

Stiskněte tlačítko „Prog/Start“, čímž si zobrazíte
první krok programu. Další krok vyvoláte
opětovným stisknutím tlačítka. Dvířka varného
prostoru by měla být otevřena.

- Prázdnou pozici pro uložení programu rozpoznáte podle blikajícího displeje.
- Zbývající doba přípravy v rámci programu se zobrazuje na displeji doby přípravy / teploty jádra.
Obsahuje-li program krok s teplotou jádra, zobrazuje se zbývající doba až po skončení tohoto
kroku.
- Po vyvolání posledního kroku programu začnete stisknutím tlačítka „Prog/Start“ znovu od
začátku.
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Programový režim
Odstranění programu
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Otočte volič do polohy „Prog/Start“.

2

Zvolte program, např. P4.

4

Na pět sekund stiskněte tlačítko „Prog/Start“.

5

Odstranění potvrzuje blikající pozice pro uložení
programu.

Jednotlivé kroky programu nelze odstraňovat ani měnit.
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Stahování programů
Pomocí funkce stahování můžete své individuální programy uložit na paměťový modul USB.

Paměťový modul USB byste měli připojovat při vypnutém přístroji!

Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Vypněte přístroj a zasuňte paměťový modul
USB do rozhraní pod ovládacím panelem.

2

Otočte volič do polohy „Prog/Start“.

3

Otočte voličem doprava.

4

– zobrazení na displeji.

5

Stisknutím tohoto tlačítka uložíte programy na
paměťový modul USB.
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Stahování programů
Krok
6

Info/tlačítko

Popis
Po dokončení operace se na displeji zobrazí
hlášení „End“. Vyjměte paměťový modul USB.
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Nahrávání programů
Pomocí funkce nahrávání můžete do přístroje nahrát své individuální programy.

Paměťový modul USB byste měli připojovat při vypnutém přístroji!

Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Vypněte přístroj a zasuňte paměťový modul
USB do rozhraní pod ovládacím panelem.

2

Otočte volič do polohy „Prog/Start“.

3

Otočte voličem doprava.

4

– zobrazení na displeji.

5

Stisknutím tohoto tlačítka přenesete programy
do přístroje.
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Nahrávání programů
Krok
6

Info/tlačítko

Popis
Po dokončení operace se na displeji zobrazí
hlášení „End“. Vyjměte paměťový modul USB.

Funkce nahrávání přepisuje všechny pozice pro uložení programů v přístroji. Před přenosem
programů z jiného přístroje si stávající programy zazálohujte na paměťový modul USB.
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HACCP
Data se ukládají po dobu deseti dnů a v případě potřeby je lze z přístroje exportovat
prostřednictvím rozhraní USB. Požadujete-li trvalé ukládání dat HACCP na paměťový modul
USB, postupujte dle pokynů.

Paměťový modul USB byste měli připojovat při vypnutém přístroji!

Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Vypněte přístroj a zasuňte paměťový modul
USB do rozhraní pod ovládacím panelem.

2

Otočte volič do polohy „Prog/Start“.

3

Otočte voličem doprava.

4

– zobrazení na displeji.

5

Stisknutím tohoto tlačítka přenesete data
HACCP na paměťový modul USB.
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HACCP
Krok
6

Info/tlačítko

Popis
Po dokončení operace se na displeji zobrazí
hlášení „End“. Vyjměte paměťový modul USB.

Protokolují se následující data:
– číslo šarže
– čas
– název varného programu
– teplota ve varném prostoru
– teplota jádra
– otevření/zavření dvířek
– změna provozního režimu
– připojení k zařízení k optimalizaci spotřeby energie
– 1/2 energie

63 / 112

Aktualizace softwaru
Pomocí paměťového modulu USB máte možnost provést aktualizaci softwaru.

Paměťový modul USB byste měli připojovat při vypnutém přístroji!

Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Vypněte přístroj a zasuňte paměťový modul
USB do rozhraní pod ovládacím panelem.

2

Současně stiskněte tlačítka „ClimaPlus®“ a
„Prog/Start“.

3

Zapněte přístroj. Po dokončení procesu
aktualizace se zobrazí blikající aktuální verze
softwaru.
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Nastavení stupňů Celsia/Fahrenheita
Teplotu může přístroj zobrazovat buď ve stupních Celsia, nebo ve stupních Fahrenheita.
Změnu zobrazování provedete následujícím způsobem.
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Stiskněte tlačítko „Prog/Start“.

2

Otočte voličem doprava.

3

– zobrazení na displeji.

4

Stiskněte tlačítko.

5

Na displeji doby přípravy / teploty jádra se
zobrazí hlášení „°C“ indikující stupně Celsia.

6

Otočte voličem.

7

Zobrazení se přepne ze stupňů Celsia na
stupně Fahrenheita.
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Nastavení stupňů Celsia/Fahrenheita
Krok

8
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Info/tlačítko

Popis

Stisknutím tohoto tlačítka nastavení uložíte.

Nastavení času/data
Za účelem správného vyhodnocení dat HACCP můžete v přístroji nastavit čas a datum.
Nastavení provedete následujícím způsobem.
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Stiskněte tlačítko „Prog/Start“.

2

Otočte voličem doprava.

3

– zobrazení na displeji.

4

Stiskněte tlačítko.

8

Indikace zadávání hodin na horním displeji. Na
spodním displeji se zobrazí aktuální hodiny.

9

Otáčením spodním voličem nastavte hodiny a
nastavení uložte tlačítkem „Prog/Start“.

10

Indikace zadávání minut na horním displeji. Na
spodním displeji se zobrazí aktuální minuty.
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Nastavení času/data
Krok

Info/tlačítko

Popis

11

Otáčením spodním voličem nastavte minuty a
nastavení uložte tlačítkem „Prog/Start“.

12

Indikace zadávání dne na horním displeji. Na
spodním displeji se zobrazí aktuální den.

13

Otáčením spodním voličem nastavte den a
nastavení uložte tlačítkem „Prog/Start“.

14

Indikace zadávání měsíce na horním displeji.
Na spodním displeji se zobrazí aktuální měsíc.

15

Otáčením spodním voličem nastavte měsíc a
nastavení uložte tlačítkem „Prog/Start“.

16

Indikace zadávání roku na horním displeji. Na
spodním displeji se zobrazí aktuální rok.

17

Otáčením spodním voličem nastavte rok,
nastavení uložte tlačítkem „Prog/Start“ a
opusťte programový režim.
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Čištění CombiMaster Plus
®

Spuštění čištění
CleanJet je automatický systém čištění varné komory. Pomocí 3 čisticích programů
můžete čištění přizpůsobit individuálnímu stupni znečištění.
®
Automatické čištění je k dispozici pouze u typu zařízení CombiMaster Plus. Zařízení typu
®
CombiMaster se čistí ručně (viz oddíl „Ruční čištění“).
®

Pozor!
- Aby byly zachovány hygienické požadavky a nedocházelo k poruchám v provozu, musíte svůj
přístroj každý den čistit – jinak hrozí nebezpečí požáru!
- Dbejte na to, že vaše zařízení je nutné denně čistit i při přípravě výhradně v režimu vaření v
páře.
- Používejte pouze čisticí a lešticí tablety od výrobce zařízení. Používáním jiných čisticích
prostředků může dojít k poškození přístroje. Záruka za takto vzniklé škody je vyloučena!
- Pokud čisticí prostředky předávkujete, může se tvořit pěna.
- Tablety nikdy nevkládejte do horké varné komory (> 50 °C).
- Dvířka přístroje nechávejte při delším nepoužívání (např. přes noc) trochu otevřená.
- Každodenním čištěním těsnění varné komory prodloužíte jeho životnost. K čištění těsnění varné
komory používejte měkkou tkaninu a prostředek na nádobí, nikoli abrazivní čisticí prostředek.
- Skleněné výplně zevnitř i zvenčí a také vnější plášť přístroje čistěte nejlépe vlhkou, měkkou
tkaninou. Pro tento účel nepoužívejte žádný abrazivní nebo agresivní čisticí prostředek. K
čištění používejte běžné slabé prostředky na nádobí určené pro domácnost a povrchy z
ušlechtilé oceli pravidelně ošetřujte pomocí prostředku určeného k péči o tento druh materiálu.

Aby bylo možné provést čištění, musí být teplota ve varné komoře nižší než 50 °C (viz
kapitolu „Cool Down“).
Při čištění si můžete vybrat mezi režimy CLE1 (pro velmi silné znečištění), CLE2 (pro lehké
znečištění) a CLE3 (Mezičištění).
Krok

1

Info/tlačítko

Popis

Otočte otočný přepínač zcela nahoře na tlačítko
„Prog/Clean | START“.
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®

Krok

Info/tlačítko

Popis

2

Volič teploty otočte doprava do polohy
požadovaného čisticího programu „CLE1“,
„CLE2“ nebo „CLE3“.

3

V závislosti na zvoleném čisticím programu
se na displeji zobrazí „CLE1“, „CLE2“ nebo
„CLE3“.

4

Stiskněte tlačítko.

5_1

Nyní se střídavě zobrazuje údaj, kolik čisticích,
popř. lešticích tablet je pro daný čisticí program
zapotřebí.
Např.: pokud se střídavě zobrazuje „CL 3“ a „rl
2“, jsou nutné 3 čisticí tablety a 2 lešticí tablety.

5_2

Nyní se střídavě zobrazuje údaj, kolik čisticích,
popř. lešticích tablet je pro daný čisticí program
zapotřebí.
Např.: pokud se střídavě zobrazuje „CL 3“ a „rl
2“, jsou nutné 3 čisticí tablety a 2 lešticí tablety.

6_1

Navíc k tomuto zobrazení bliká odpovídající
barvou tablety proužek pro zobrazování
vlhkosti. Počet svítících segmentů přitom uvádí,
kolik tablet má být vloženo.
Např.: Proužek svítí červeně a v něm svítí 3
segmenty, to znamená 3 čisticí tablety nebo
proužek svítí modře a v něm svítí 2 segmenty,
to znamená 2 lešticí tablety.

6_2

Navíc k tomuto zobrazení bliká odpovídající
barvou tablety proužek pro zobrazování
vlhkosti. Počet svítících segmentů přitom uvádí,
kolik tablet má být vloženo.
Např.: Proužek svítí červeně a v něm svítí 3
segmenty, to znamená 3 čisticí tablety nebo
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®

Krok

Info/tlačítko

Popis
proužek svítí modře a v něm svítí 2 segmenty,
to znamená 2 lešticí tablety.

7

Otevřít dveře

Nyní otevřete dveře varné komory, abyste
mohli vložit čisticí a lešticí tablety.

8

Varování!
Čisticích tablet se dotýkejte pouze v ochranných
rukavicích – nebezpečí poleptání.

9

Vybalte zobrazený počet lešticích tablet
a vložte je do košíku na tablety. Viz obrázek na
následující straně.

10

Vybalte zobrazený počet čisticích tablet a vložte
je do košíku na tablety ve varné komoře. Viz
obrázek na následující straně.

11

Čištění začne automaticky po zavření dvířek
varné komory!
Nyní bliká dvojtečka na displeji pro zobrazení
času dole. Tím je signalizováno, že běží čisticí
program. Odpočítává se čas.

12

Zavřít dveře

Po dokončení čištění změní displej času
zobrazení z „00:00„ na „End“. Zvukový signál
zazní po dobu 10 sekund nebo až do otevření
dveří.
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Čištění CombiMaster Plus
®

Varování!
- Dvířka varné komory během čištění neotvírejte – možnost úniku čisticích prostředků a
horkých výparů – nebezpečí poleptání a popálení! Dojde-li během čisticího procesu k
otevření dvířek, ozve se klakson.
- Po přerušení nebo dokončení čištění CleanJet ® zkontrolujte celou varnou komoru (i za
usměrňovacím plechem), zda někde nejsou zbytky čisticího prostředku. Zbytky odstraňte
a celou varnou komoru (i za usměrňovacím plechem) důkladně vypláchněte ruční sprchou
– nebezpečí poleptání!
- Během čištění nesmějí být žádné vně připojitelné sondy teploty jádra umístěny ve varném
prostoru přes dvířka. Tyto sondy se nesmí čistit společně s varným prostorem! Způsobilo
by to netěsnosti během čištění. – nebezpečí poleptání a popálení!
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Návod k manipulaci s čisticími prostředky:

Varování!
Čisticí a lešticí tablety
používejte pouze za
vhodných bezpečnostních
opatření. Tablet se
dotýkejte např. pouze v
ochranných rukavicích –
nebezpečí poleptání!

Lešticí tablety: Odstraňte
pouze vnější ochrannou
fólii. Nepoškoďte
transparentní ochrannou
fólii.

Čisticí tablety: Odstraňte
ochrannou fólii.

Vložte čisticí tablety na
lešticí tablety.

Vložte lešticí tablety i s
transparentní ochrannou
fólií do košíku na tablety.

Tablety nevkládejte
do varného prostoru –
nebezpečí poškození!
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Před spuštěním čištění CleanJet musí být do varné komory řádně vloženy závěsné rámy
nebo stojanový vozík.
Při používání změkčené vody lze doporučené množství čisticích tablet snížit až o 50 %. Pokud
se i přes správné dávkování tvoří pěna, je třeba počet čisticích tablet snížit. Pokud i přes nižší
dávkování čisticího prostředku dál dochází k silné tvorbě pěny, domluvte se se servisním
partnerem/zákaznickým servisem na použití dalších opatření, např. odpěňovacích tablet.
®
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Čisticí programy
Stupeň čištění

Popis/aplikace

Tablety

CLE1

„Intenzivní čištění“
Pro silné znečištění od pečení a grilování,
např. více várek kuřat, steaků atd.
Doba trvání asi 3 hodiny 45 minut.

Čisticí a lešticí
prostředky

CLE2

Úsporné čištění – „Eco“
Pro mírné znečištění (do 200 °C) pokud
možno při úsporném použití chemických
prostředků a vody.
Doba trvání asi 2 hodiny 30 minut.

Čisticí a lešticí
prostředky

CLE3

Mezičištění – „krátká doba čištění“
Pro všechny typy znečištění, avšak bez
sušení a leštění.
Doba trvání asi 40 minut.

Čisticí prostředek

CLE1
Zařízení

není měkká voda

Měkká voda

Doba
provozu

Čisticí
tablety

Lešticí
tablety

Čisticí
tablety

Lešticí
tablety

6x 2/3 GN

2

1

2

1

3:30 h:mm

6x 1/1 GN

4

1

3

1

3:30 h:mm

10x 1/1 GN

4

1

3

1

3:30 h:mm

6x 2/1 GN

5

2

3

1

3:30 h:mm

10x 2/1 GN

5

2

3

1

3:30 h:mm

20x 1/1 GN

5

2

3

1

3:30 h:mm

20x 2/1 GN

6

2

3

1

3:30 h:mm
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CLE2
Zařízení

není měkká voda

Měkká voda

Doba
provozu

Čisticí
tablety

Lešticí
tablety

Čisticí
tablety

Lešticí
tablety

6x 2/3 GN

1

1

1

1

2:30 h:mm

6x 1/1 GN

2

1

1

1

2:30 h:mm

10x 1/1 GN

2

1

1

1

2:30 h:mm

6x 2/1 GN

3

2

2

1

2:30 h:mm

10x 2/1 GN

3

2

2

1

2:30 h:mm

20x 1/1 GN

3

2

2

1

2:30 h:mm

20x 2/1 GN

3

2

2

1

2:30 h:mm

CLE3
Zařízení

není měkká voda

Měkká voda

Doba
provozu

Čisticí
tablety

Lešticí
tablety

Čisticí
tablety

Lešticí
tablety

6x 2/3 GN

1

0

1

0

0:40 h:mm

6x 1/1 GN

1

0

1

0

0:40 h:mm

10x 1/1 GN

1

0

1

0

0:40 h:mm

6x 2/1 GN

2

0

1

0

0:40 h:mm

10x 2/1 GN

2

0

1

0

0:40 h:mm

20x 1/1 GN

2

0

1

0

0:40 h:mm

20x 2/1 GN

2

0

1

0

0:40 h:mm
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Čištění CombiMaster Plus
®

Přerušení programu CleanJet

®

Při výpadku napájení nebo po vypnutí zařízení se na displeji teploty zobrazí „StOP“ a tlačítko
„Prog/Clean | START“ začne blikat.
Pokud tlačítko „Prog/Clean | START“ nestisknete, proces čištění bude po 30 sekundách
pokračovat.
Pokud chcete program přerušit, musíte stisknout tlačítko „Prog/Clean | START“.
Rozlišujeme dva typy přerušení:
Přerušení v okamžiku, kdy čisticí a lešticí tablety ještě nepřišly do kontaktu s vodou.
Přerušení v okamžiku, kdy čisticí a lešticí tablety již do kontaktu s vodou přišly.
Přerušení v okamžiku, kdy čisticí a lešticí tablety ještě nepřišly do kontaktu s vodou.
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Na displeji teploty se zobrazí „STOP“

2

Pokud chcete program přerušit, musíte
stisknout tlačítko „Prog/Clean | START“.

3_1

Pokud přerušení potvrdíte, zobrazí se pod
sebou „tAb“ a „out“.
V proužku vlhkosti střídavě bliká počet
naposledy vložených tablet.

3_2

Pokud přerušení potvrdíte, zobrazí se pod
sebou „tAb“ a „out“.
V proužku vlhkosti střídavě bliká počet
naposledy vložených tablet.

4

5

Otevřít dveře

Otevřete dveře a vyjměte tablety.
Pokud jste z varné komory odstranili všechny
tablety, opět zavřete dveře.

Ještě jednou stiskněte tlačítko „Prog/Clean |
START“.
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Čištění CombiMaster Plus
®

Krok

Info/tlačítko

Popis

6_1

Poté se na displeji teploty zobrazí slovo „rInS“ a
celé zobrazení vlhkosti začne blikat modře.

6_2

Mimoto se na displeji pro zobrazení času
zobrazí slovo „cAb“.

7

Otevřít dveře

Propláchněte varnou komoru vodou (i za
plechem pro usměrňování proudění vzduchu).

8

9

10

11
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Otevřete dvířka.

Zavřít dveře

Zavřete dvířka.

Ještě jednou stiskněte tlačítko „Prog/Clean |
START“.

Zobrazení na displeji poté přejde ke
zvolenému provoznímu režimu a zařízení lze
používat k úpravě potravin.

Čištění CombiMaster Plus
®

Přerušení v okamžiku, kdy čisticí a lešticí tablety již do kontaktu s vodou přišly.
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Na displeji teploty se zobrazí „STOP“

2

Pokud chcete program přerušit, musíte
stisknout tlačítko „Prog/Clean | START“.

3_1

Pokud přerušení potvrdíte, zobrazí se pod
sebou „tAb“ a „out“.
V proužku vlhkosti střídavě bliká počet
naposledy vložených tablet.

3_2

Pokud přerušení potvrdíte, zobrazí se pod
sebou „tAb“ a „out“.
V proužku vlhkosti střídavě bliká počet
naposledy vložených tablet.

4

Otevřít dveře

Otevřete dveře a vyjměte tablety.
Pokud jste z varné komory odstranili všechny
tablety, opět zavřete dveře.

5

Abyste spustili program přerušení, stiskněte
ještě jednou tlačítko „Prog/Clean | START“.

6

Poté se na displeji teploty zobrazí slovo „rInS“
a na displeji pro zobrazení času zbývající doba
průběhu programu přerušení (asi 20 minut).
Na konci programu přerušení zazní stejný
zvukový signál jako při běžném dokončení
čištění.

7

Zobrazí se „End“. Program přerušení byl
úspěšně dokončen.
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®
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Čištění CombiMaster Plus
®

Pokud v okamžiku přerušení ještě nebyla do varné komory přivedena voda nebo ještě
neuplynula předdefinovaná doba, program přerušení neproběhne. To znamená, že nebude
provedeno automatické propláchnutí varné komory vodou.
Po vyjmutí tablet z košíku na tablety a po opětovném uzavření dvířek přejde zobrazení na
displeji opět ke zvolenému provoznímu režimu.
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Čištění CombiMaster

®

Pozor!
- Z hygienických důvodů a k eliminaci provozních poruch je nezbytně nutné provádět čištění
přístroje každý den – nebezpečí požáru!
- Dbejte na to, že přístroj musíte čistit každý den, i pokud jej používáte výhradně v režimu páry.
- Dbejte na bezpečnostní upozornění uvedená na láhvi rozstřikovače a kanystru s čisticím
prostředkem.
- Používejte výhradně originální čisticí prostředek a originální ruční rozstřikovací pistoli (č.
výrobku: 6004.0100) od výrobce přístroje.
- Ruční rozstřikovací pistole nikdy nenechávejte pod tlakem, aniž byste ji používali.
- Prostředek nestříkejte na lidi, zvířata, ani jiné předměty.

Chcete-li provést vyčištění, musí být teplota ve varném prostoru nižší než 60 °C (viz
kapitolu Zchlazení). Možnost výběru mezi CLE (pro silné znečistění) and CLES (pro slabé
znečistění)
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Vypněte přístroj.

2

Vyklopte závěsný stojan a vodicí plech vzduchu
směrem ke středu.

3

Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí
poleptání!
Bezpodmínečně používejte:
ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné
rukavice, masku k ochraně obličeje, ruční
rozstřikovací pistoli od výrobce přístroje.
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Čištění CombiMaster
Krok

®

Info/tlačítko

Popis

4

Postříkejte čisticím prostředkem prostor za
vodicím plechem vzduchu, varný prostor,
těsnění varného prostoru a vnitřní stranu dvířek.
Vložte vodicí plech vzduchu a závěsný stojan
zpět a zajistěte je, zavřete dvířka varného
prostoru.

5

Výstraha!
V průběhu čištění neotevírejte dvířka varného
prostoru – může dojít k úniku chemických
čisticích prostředků a horké páry – nebezpečí
poleptání a opaření!

6

Stiskněte tlačítko „Prog/Start“.

7

Otočte ovládacím knoflíkem do prava pro výběr
požadovaného čistícího programu -CLES nebo
CLE.

8

V závislosti na zvoleném programu čištění se
na displeji zobrazí ikona CLES nebo CLE.

9

Stiskněte tlačítko.

10

čistící program je spuštěn Trvání CLES: 20
minut CLE: 40 min.

11

Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí
poleptání!
Bezpodmínečně používejte: ochranný oděv,
ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k
ochraně obličeje.
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Čištění CombiMaster
Krok

®

Info/tlačítko

Popis

12

Po uplynutí doby čištění budete vyzváni k
otevření dvířek.

13

Po uplynutí čisticího programu vypláchněte
přístroj i za vodicím plechem vzduchu. Varný
prostor a těsnění varného prostoru otřete
vlhkým hadříkem, v případě potřeby vyklopte
vnitřní tabulku a rovněž ji setřete.

14

Zavřete dvířka varného prostoru.
Pro vysušení se po zavření dveří automaticky
spustí mód "Horký Vzduch na dobu 10
minut(CLE) respektive 5 minut (CLES).

15

Po ukončení čištění se na displeji zobrazí „End“.

16

Po vyčištění se na displeji zobrazí nápis
„Cool" (Studené) a aktuální teplota ve varném
prostoru. Nyní můžete zvolit jiný provozní režim.
V opačném případě se přístroj ochladí na
pokojovou teplotu.
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Pokud v průběhu čištění dojde k výpadku enregie postupujte
následovně:Čistící program se musi přerušit pomocí stisknutí tlačitka Prog/
Start.
Kabinet se pak musí opláchnout manuálně.

Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání!
Bezpodmínečně používejte:
ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje.
Trysku a prodloužení trysky ruční pistole po každém použití opláchněte čistou vodou.
Čisticí láhev po použití vypláchněte teplou vodou.
Čištění můžete zrušit vypnutím přístroje.
Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí poleptání!
Bezpodmínečně používejte:
ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje.
Dvířka varného prostoru vždy otevírejte pomalu (horké výpary) – nebezpečí popálení!
Následně přístroj důkladně vypláchněte, a to i za vodicím plechem vzduchu! Před dalším
vařením odstraňte veškeré zbytky chemikálií!

- Každodenním čištěním těsnění varného prostoru prodloužíte jeho životnost.
- K čištění těsnění varného prostoru nepoužívejte drhnoucí prostředky!
- Vnitřní a vnější stranu skla, jakož i vnější obložení přístroje čistěte nejlépe vlhkým, měkkým
hadříkem. Používejte nedrhnoucí (neabrazivní) mycí prostředek.
- Při silném znečištění navlhčete před zahájením čištění zbytky pomocí provozního režimu „Pára“
po dobu deseti minut.
- Případný těžký chod pístu čerpadla (ruční rozstřikovací pistole) můžete odstranit několika
kapkami jedlého oleje.
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Zobrazení odvápňování parního generátoru
Vaše zařízení je vybaveno automatickým systémem čištění CleanJet®. Přesto se parní
generátor vašeho přístroje bez ohledu na tvrdost vody a četnost používání musí pravidelně
odvápňovat.
Pomocí funkce Calc Info se stanovuje stupeň odvápnění vašeho parního generátoru.
Jakmile je dosaženo znepokojivého stupně zanesení vápenitými usazeninami, zobrazí se
na displeji zařízení upozornění, že by se měl parní generátor odvápnit. Doporučujeme, aby
odvápnění parního generátoru prováděl servisní technik.
Po dokončení čištění zařízení pomocí automatického systému čištění CleanJet® upozorní
následující zobrazení na displeji, že by se mělo provést odvápnění parního generátoru.
Na obou displejích se střídavě zobrazuje „CALC InFo“ a „CALL tECH“.

Abyste dokončili kompletní čištění, stiskněte tlačítko „Prog | Start | Clean“.
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Připojení kabelu LAN
V následující části je popsáno, jak připojíte kabel LAN k rozhraní LAN vašeho zařízení
(volitelně CombiMaster® Plus).

Rozhraní LAN se nachází
na dně zařízení v jeho levé
části (u typu XS na zadní
stěně vpravo vzadu).

Vyšroubujte ochranný kryt
proti stříkající vodě.

Nyní smontujte opět
všechny součásti
dohromady (počínaje
zařízením).
Součásti je nutné smontovat
ručně bez pomoci nástrojů,
aby se jednotlivé součásti a
prvky těsnění nepoškodily.

Všechny jednotlivé díly
navlékněte na kabel tak, jak
je zobrazeno na obrázku.
Poté kabel LAN připojte do
zdířky.

POZOR:
Pokud dojde k poškození
prvků těsnění, není již
zaručena ochrana proti
stříkající vodě.

Nyní všechny díly
ochranného krytu proti
stříkající vodě našroubujte
zpět.

Nebezpečí popálení.
Při instalaci kabelu LAN pod dnem zařízení dbejte na to, abyste se nedotkli horkých součástí.
Nenavíjejte kabel LAN kolem horkých součástí.
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Připojení kabelu LAN

Montáž, popř. ochrana proti stříkající vodě je zaručena pouze v případě, pokud použijete
ethernetový kabel následujících parametrů:
Maximální délka ethernetového konektoru 45 mm
Maximální průměr konektoru v úhlopříčkách 18,5 mm
Průměr kabelu 5,5–7,5 mm
Pro správnou funkci rozhraní je navíc nutné použít síťový kabel s CAT-6.

Při instalaci Combi-Duo musí oba kabely LAN nainstalovat servisní technik.
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Network settings (nastavení sítě)
Dále je popsáno, jak můžete na vašem zařízení provést nastavení sítě. Nastavit lze:
IP adresu
Masku podsítě
Bránu
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Otočte otočný přepínač zcela nahoře na tlačítko
„Prog/Clean | START“.

2

Otáčejte volič teploty doprava, až se zobrazí
„IP“.

3

Na displeji se zobrazí „IP“.

4

Stiskněte tlačítko.

5

Nyní otočte volič teploty až na doraz doleva, až
se na displeji zobrazí „IP 1“.

6

Na displeji času (displej zcela dole) se nyní
zobrazí číslo. To je první ze čtyř bloků IP
adresy. např. 10.x.x.x.
Pomocí voliče času toto číslo změňte.

7

Potvrďte toto číslo tlačítkem „vnitřní teploty
pokrmu“.
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Network settings (nastavení sítě)
Krok

Info/tlačítko

Popis

8

Nyní otočte volič teploty mírně doprava, až se
na displeji teploty zobrazí „IP 2“. Nyní můžete
zadat druhé místo IP adresy. např. 10.10.x.x

9

Jako další přijde na řadu zadání masky podsítě.
V tomto případě postupujte stejným způsobem
jako při zadávání IP adresy.

10

Nakonec ještě zadejte adresu brány. I zde
postupujte stejným způsobem jako při zadávání
IP adresy nebo masky podsítě.

11

Stisknutím tlačítka „Prog/Clean | Start“ se
vrátíte zpět do horní nabídky. Nastavení sítě se
uloží.
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Domácí technika – Odvápnění parního generátoru
Parní generátor je nutné pravidelně ručně odvápňovat.
Doporučujeme následující intervaly odvápňování
(při 8hodinovém provozu s párou denně)
- do 18 °dH (až 3,2 mmol/l) minimálně 1x ročně
- do 24 °dH (až 4,3 mmol/l) minimálně 2x ročně
- přes 24 °dH (až 4,3 mmol/l) minimálně 3x ročně
Tyto doporučené intervaly odvápnění se mohou v závislosti na složení vody (např. minerálů)
od výše uvedených hodnot lišit.

Potřebujete:
Nožní čerpadlo k odvápnění – č. výrobku: 6004,0203
Odvápňovač, 10litrový kanystr – č. výrobku: 6006.0110

Silnější zanesení parního generátoru vápenitými usazeninami může odstranit pouze servisní
technik.
Pokud je parní generátor silněji zanesený vápenitými usazeninami, budete na to upozorněni
®
prostřednictvím funkce „Calc Info“ na konci čisticího programu CleanJet .
Další informace k tomuto tématu zjistíte v podkapitole Zobrazení odvápnění v této příručce k
obsluze.

Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Zvolte „Prog/Clean | Start“.

2

Zavřete dvířka varného prostoru.
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Domácí technika – Odvápnění parního generátoru
Krok

Info/tlačítko

Popis

3

Otočte volicí spínač doprava.

4

se objeví na displeji.

5

Stiskněte tlačítko. Spustí se odvápnění.

Pokud je při spuštění odvápnění teplota
varného prostoru vyšší než 40 °C, spustí se
automaticky „Cool Down“ – (viz kapitolu „Cool
Down“).
6

Parní generátor se vyprázdní. Po ukončení
odčerpávání se zobrazí „CALC“.

7

Budete vyzváni, abyste dolili tekutý
odvápňovač.

8

Otevřete dvířka varného prostoru.

9
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Vyjměte závěsný rám vlevo a plech usměrňující
proudění vzduchu.

Domácí technika – Odvápnění parního generátoru
Krok

Info/tlačítko

Popis

Do otvoru pro vstup páry zasuňte hadici až po
uvedenou značku.
10

Upozornění:
Přiřazení značky podle velikosti přístroje
je popsáno v pokynech k čerpadlu na
odvápňovač.

Varování!
Agresivní chemikálie – nebezpečí poleptání!
Bezpodmínečně používejte:
ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné
rukavice, ochrannou masku na obličej, čerpadlo
na odvápňovač od výrobce přístroje.

11

Nasaďte závěsný rám a hadici připevněte
drátěným háčkem.

Varování!
Agresivní chemikálie – nebezpečí poleptání!
V hadicích mohou zůstat zbytková množství
tekutého odvápňovače. Příslušenství k
odvápňování důkladně vypláchněte vodou.
Používejte: ochranný oděv, ochranné brýle,
ochranné rukavice, ochrannou masku na
obličej.
Do varného prostoru umístěte kanystr s tekutým
odvápňovačem a zaveďte do něj hadici.
12

Upozornění:
Tekutý odvápňovač reaguje s vápenatými
usazeninami a může způsobit napěnění.
Odvápňovač doplňujte pomocí čerpadla velmi
pomalu.
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Domácí technika – Odvápnění parního generátoru
Množství odvápňovače pro elektrické přístroje
6 x 2/3 GN
1,8 litru

10 x 1/1 GN
6 litrů

20 x 1/1 GN
9 litrů

6 x 1/1 GN
3,5 litru

10 x 2/1 GN
8,5 litru

20 x 2/1 GN
11,5 litru

6 x 2/1 GN
6 litrů

Množství odvápňovače pro plynové přístroje
6 x 1/1 GN
4 litry

10 x 1/1 GN
7 litrů

20 x 1/1 GN
8 litrů

6 x 2/1 GN
6,5 litru

10 x 2/1 GN
9 litrů

20 x 2/1 GN
11 litrů

Krok

Info/tlačítko

Popis
Vyjměte odvápňovací příslušenství z varného
prostoru.

15

Tekutý odvápňovač ve varném prostoru
a v odvápňovacím příslušenství důkladně
vypláchněte vodou!
Nasaďte a zajistěte plech usměrňující proudění
vzduchu a závěsný rám vlevo

16

se objeví na displeji.

17

Zavřete dvířka varného prostoru. Zobrazí se
trvání odvápňovací fáze.
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Domácí technika – Odvápnění parního generátoru
Krok

Info/tlačítko

Popis

18

Parní generátor se několikrát automaticky
propláchne a přístroj se pak automaticky přepne
na Blanšírování.

19

Po ukončení odvápňování se na displeji zobrazí
„End“.

20

Volbou provozního režimu odvápňování
ukončíte. Přístroj můžete opět používat k
vaření.

Přerušení odvápňování

V případě potřeby můžete proces odvápňování přerušit.
Před doplněním tekutého odvápňovače
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Asi na 10 sekund stiskněte tlačítko teploty jádra.

2

Na displeji Doba přípravy/teplota jádra se
zobrazí „End“. Přístroje můžete opět používat k
vaření.

Po doplnění tekutého odvápňovače
Program přerušení trvá asi 20 minut.
Krok

Info/tlačítko

Popis
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Domácí technika – Odvápnění parního generátoru
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Přístroj vypněte a počkejte 4 sekundy

2

Přístroj zapněte

3

Proces odvápňování se přeruší, když do 30
sekund stisknete tlačítko teploty jádra.
Pokud tlačítko teploty jádra do 30 sekund
nestisknete, pokračuje proces odvápňování
beze změny.

4

Parní generátor se automaticky vyprázdní a
důkladně vypláchne.

5

Na displeji Doba přípravy/teplota jádra se
zobrazí „End“. Přístroj můžete opět používat k
vaření.
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Domácí technika – Vyprázdnění parního generátoru
Před přepravou nebo pro zajištění proti mrazu můžete parní generátor vyprázdnit.
Krok

Info/tlačítko

Popis

1

Zavřete vodovodní kohout a otevřete dvířka.

2

Volicí spínač nastavte do polohy „Prog/Clean |
Start“.

3

Otočte volicí spínač doprava.

4

Na displeji se zobrazí „ESG“.

5

Stiskněte tlačítko.
Parní generátor se vyprázdní.
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Domácí technika
Čištění těsnění varné komory
Dvířka přístroje nechávejte při delším nepoužívání (např. přes noc) trochu otevřená.
Každodenním čištěním těsnění varné komory prodloužíte jeho životnost. K čištění těsnění
varné komory používejte měkkou tkaninu a prostředek na nádobí, nikoli abrazivní čisticí
prostředek!

Čištění skel
V případě potřeby lze vnitřní skla velmi snadno vyčistit. Dvířka přístroje jsou kvůli tomu
vybavena otočnými skly.
Pro přístroje XS (6 2/3 GN)
Otevřete dvířka přístroje až do aretované polohy (v úhlu 120°) a po stisknutí obou aretací
vytočte první vnitřní sklo. Povrch obou skel očistěte měkkou látkou nebo houbičkou
a jemným mycím prostředkem nebo běžným čističem oken. Potom znovu stiskněte obě
aretace a vytočte i druhé sklo. Nakonec můžete vhodnými prostředky vyčistit meziprostor
u druhého skla a v případě potřeby i kryty diod LED (viz níže).
Pro všechny ostatní přístroje (6 x 1/1 GN až 20 x 2/1 GN)
Otevřete dvířka přístroje až do aretované polohy (v úhlu 120°) a po stisknutí obou
aretací vytočte vnitřní sklo. Povrchy vnitřního i vnějšího skla očistěte měkkou látkou nebo
houbičkou a jemným mycím prostředkem nebo běžným čističem oken.

Dvířka se nesmí čistit integrovanou ruční sprchou ani vysokotlakým čištěním.
Skleněné výplně a kryty LED čistěte pouze měkkou látkou nebo houbičkou. V žádném případě
nepoužívejte abrazivní houbičky ani abrazivní čisticí prostředky.
Používejte pouze jemné čisticí prostředky, například čistič skel nebo prostředek na nádobí
Čisticí prostředek nikdy nenanášejte na horké povrchy. Dvířka nechte nejdříve vychladnout.
Dokud je čisticí prostředek nanesen, přístroj nezahřívejte.
Nesmí se používat tyto čisticí prostředky:
– agresivní čisticí prostředky,
– silné kyseliny a louhy,
– neředěný alkohol,
– aceton a metanol,
– čisticí prostředek na trouby a grily,
– benzín, benzol, toluen nebo xylen.
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Domácí technika
Čištění krytů LED (pouze přístroje XS 6 2/3 GN)

Kryt osvětlení LED je umístěn za vnitřní a střední výplní a je dobře chráněn před
znečištěním. I přesto může v tomto prostoru docházet ke znečištění. Otevřete vnitřní
a střední výplň, abyste se dostali ke krytu LED. Nyní je možné kryty vyčistit. Přitom
osvětlovací jednotky otřete s jemným přítlakem textilií, houbičkou nebo kuchyňskou
utěrkou.
Při čištění krytu LED dodržujte tyto pokyny:
Transparentní díl krytu LED je velmi kvalitní součást, která zajišťuje optimální rozložení
světla a jasu v přístroji.
V žádném případě nepoužívejte abrazivní houbičky ani abrazivní čisticí prostředky nebo
agresivní čisticí prostředky, jako jsou silné kyseliny a louhy, neředěný alkohol, aceton,
metanol, čisticí prostředek na trouby, benzín, benzol, toluen nebo xylen.
Používejte pouze mírné, zředěné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky s obsahem
alkoholu, jako jsou čističe oken (s etanolem) nebo běžně dostupné prostředky na mytí
nádobí v domácnosti.
Nikdy nenanášejte čisticí prostředek na plochu, která je ještě horká. Dvířka nechte nejdříve
vychladnout
Po krátké době působení čisticí prostředek omyjte vodou. Nikdy přístroj nezahřívejte,
dokud je na něm nanesen čisticí prostředek.
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Domácí technika
Oplach odkapávací vaničky a odpadního kanálku (pouze stolní
přístroje)
Při intenzivním používání grilovacích aplikací nebo při přípravě potravin s vysokým
obsahem tuku a želatiny je nutné každý den čistit odpadní kanálek odkapávací vaničky.
Používejte k tomu pouze čisticí kartáč dodávaný výrobcem zařízení (č. výrobku:
60.75.779), aby nedošlo k poškození odtokového systému.
Čisticí kartáč opatrně zasuňte do odtokového otvoru až po značku (typ 61/101: až po
značku vlaječky; typ 62/102: až po plastovou rukojeť) a odstraňte ucpání.
Aby nedošlo k poškození, je nutné se vyhnout trhavým pohybům. Poté propláchněte
odpadní kanálek asi 1–2 litry teplé vody. Nepoužívejte k tomu tryskající vodu z ruční
sprchy.

Údržba vzduchového ﬁltru
Stolní přístroj typu 6 x 2/3 GN:
Pomocí vhodného předmětu (mince, šroubovák)
povolte vzduchový filtr tak, že najedete do drážky
umístěné vpředu uprostřed a zatlačíte směrem
dozadu. Tím se uvolní aretace vzduchového filtru. Filtr
vytáhněte z přístroje šikmo dolů.
Vzduchový filtr umyjte v myčce na nádobí
®
(nepoužívejte systém CleanJet ) a poté jej nechte
uschnout. Pokud je vzduchový filtr i po vyčištění stále
slepený a znečištěný, je třeba jej vyměnit.
Při vkládání zasouvejte vzduchový filtr do přístroje
šikmo zespodu. Plastový kryt filtru zatlačte nahoru, až
zaklapne.
Vzduchový filtr č.: 40.04.771
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Domácí technika
Stolní spotřebiče typu 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x
1/1 GN a 10 x 2/1 GN:
Stisknutím rámu na obou zdrsněných stranách
uvolněte vzduchový filtr. Vyklopte filtr směrem dolů
a vyjměte jej ze zařízení.
Vzduchový filtr umyjte v myčce na nádobí
®
(nepoužívejte systém CleanJet !) a poté jej nechte
uschnout. Pokud je vzduchový filtr i po vyčištění stále
slepený a znečištěný, je třeba jej vyměnit.
Vzduchový filtr nejprve nasaďte pomocí zadních háků
do otvorů na spodní straně zařízení a následně jej
zatlačte na místo. Postupujte přitom zespodu nahoru
(při vyjmutí filtru postupujte obráceně).
Vzduchový filtr č.: 40.03.461

Stolní zařízení Combi-Duo typu 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN a 10 x 2/1 GN:
Pokud chcete vyměnit vzduchový filtr u horního zařízení Combi-Duo, otevřete dvířka obou
zařízení a vyjměte krycí plech směrem dopředu. Dávejte pozor na kabel USB a hadici pro
odkapávací vaničku pod dvířky. Poté již máte volný přístup k vzduchovému filtru a můžete
provést jeho výměnu podle výše uvedeného popisu.
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Domácí technika
Volně stojící zařízení typu 20 x 1/1 GN a 20 x 2/1
GN:
Pokud je třeba vyměnit vzduchové filtry u volně
stojících zařízení
20 x 1/1 GN a 20 x 2/1 GN, kontaktujte servisního
partnera společnosti Rational!

Výměna těsnění dvířek
Těsnění dvířek se zaseklo v drážce uvnitř varné
komory.
- Vyjměte staré těsnění z drážky.
- Vyčistěte vodicí lištu.
- Vložte do drážky nové těsnění (přidržovací výstupky
navlhčete mýdlovou vodou).
- Pravoúhlá část těsnění musí zcela zapadnout do
upínacího rámu.
Těsnění varného prostoru:
6 × 2/3 GN
6 x 1/1 GN
6x 2/1 GN
10x 1/1 GN
2x 2/1 GN
20x 1/1 GN
2x 2/1 GN
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Č. 20.02.549
Č. 20.02.550
Č. 20.02.551
Č. 20.02.552
Č. 20.02.553
Č.: 20.00.398
Č.: 20.00.399

Domácí technika
Výměna světelných zdrojů
Osvětlení LED

Chcete-li vyměnit osvětlení LED, obraťte se na svého autorizovaného servisního partnera
společnosti RATIONAL.

Výměna halogenového světla
Zařízení nejprve odpojte od elektrické sítě!
- Odklopte odtok zařízení ve varné komoře.
- Demontujte prosklený rám a těsnění.
- Vyměňte žárovku halogenového světla (č.:
3024.0201, nedotýkejte se žárovky rukou).
- Vyměňte také těsnicí rám (č.: 40.00.094).
- Přimontujte prosklený rám a těsnění pevně na
místo.
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Servisní hlášení
Dojde-li k poruše vašeho zařízení, zobrazí se na displeji.
Krok

Info/tlačítko

Popis
Poruchy vašeho zařízení, které dovolují, aby
bylo zařízení i nadále používáno k vaření, je
možné potlačit stisknutím tlačítka s hodinami.

1

Poruchové
hlášení:

Kdy a jak

Opatření

E10

Po zapnutí po dobu
30 sekund

Zařízení lze používat k vaření. – Obraťte se
na zákaznický servis!

E16

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Obraťte se na zákaznický servis!

E17

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Obraťte se na zákaznický servis!

E18

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Obraťte se na zákaznický servis!

E19

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Obraťte se na zákaznický servis!

E20

Zobrazení po dobu
30 sekund po zapnutí
nebo při změně
provozního režimu.

Vaření je možné pouze v omezené míře. –
Obraťte se na zákaznický servis!

E23

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Vypněte zařízení – obraťte se na zákaznický
servis!

E24

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Vypněte zařízení – obraťte se na zákaznický
servis!

E25/E26/E27

Vyžaduje potvrzení
na konci čisticího
programu.

Zařízení lze používat k vaření. Čištění není
možné. – Obraťte se na zákaznický servis!
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Servisní hlášení
Poruchové
hlášení:

Kdy a jak

Opatření

E28

Po zapnutí po dobu
30 sekund

Obraťte se na zákaznický servis!

E29

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Zkontrolujte prosím vzduchový filtr
pod ovládacím panelem a vyměňte jej.
Zkontrolujte, zda na zařízení nepůsobí
externí zdroj tepla. Pokud servisní hlášení
nadále trvá – obraťte se na zákaznický
servis!

E30

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Výpadek funkce regulace vlhkosti! Zařízení
je možné používat k vaření pouze omezeně.
– Obraťte se na zákaznický servis!

E31

Po zapnutí po dobu
30 sekund

Snímač vnitřní teploty pokrmu je vadný!
Zařízení je možné používat k vaření bez
snímače vnitřní teploty pokrmu. – Obraťte se
na zákaznický servis!

E32

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Zavřete plynový kohout! – Obraťte se na
zákaznický servis

E33

Zobrazuje se
nepřetržitě i po
provedení 4 resetů.

Zavřete plynový kohout! – Obraťte se na
zákaznický servis

E34

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Obraťte se na zákaznický servis!

E35

Po zapnutí po dobu
30 sekund

Připojte prosím kondenzační digestoř
Ultravent.

E36

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Vaření je možné pouze v omezené míře. –
Obraťte se na zákaznický servis!

E37

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Vaření je možné pouze v omezené míře. –
Obraťte se na zákaznický servis!

E38

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Je vadný volič provozního režimu. – Obraťte
se na zákaznický servis!
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Servisní hlášení
Poruchové
hlášení:

Kdy a jak

Opatření

E39

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Je vadný volič teploty varné komory. –
Obraťte se na zákaznický servis!

E40

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Je vadný volič doby vaření / vnitřní teploty
pokrmu. – Obraťte se na zákaznický servis!

E44

Vyžaduje potvrzení
na konci čisticího
programu.

Nejsou k dispozici provozní režimy „Pára“
a „Kombinovaná pára“ – obraťte se na
zákaznický servis.

E50

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Nejsou inicializovány hodiny reálného času
(rtc) – viz kapitolu Nastavení přesného
času / data

E51

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Vyměňte baterie – obraťte se na zákaznický
servis.

E60

Pokud se vyskytne
tato chyba.

Chyba zapalovacího boxu – obraťte se na
zákaznický servis.
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Než zavoláte do servisu
Chyba

Možná příčina

Náprava

Z dvířek přístroje
odkapává voda.

Dvířka nejsou správně
zavřená.

Při správně zavřených dvířkách musí u
volně stojících přístrojů směřovat klika
dvířek dolů.

Opotřebované nebo
poškozené těsnění
dvířek.

Vyměňte těsnění dvířek (viz kapitolu
příručky „Domovní technika“).
Pokyny pro péči k dosažení maximální
doby použitelnosti:
- Těsnění dvířek zásadně čistěte po
dokončení vaření vlhkým hadříkem.
- Při časté přípravě grilovaných
pokrmů (silné tukové usazeniny) je
nutné těsnění dvířek čistit vlhkým
hadříkem i mezi cykly.
- Provozujete-li přístroj delší dobu bez
pokrmů, doporučujeme nenastavovat
teplotu varného prostoru přes
180 °C.

Během provozu
přístroje vznikají ve
varném prostoru
zvuky.

Vodicí plechy
vzduchu, závěsné
stojany atd. nejsou
správně upevněny.

Ve varném prostoru správně upevněte
vodicí plech vzduchu a závěsné stojany.

Nefunguje osvětlení
varného prostoru.

Vadná halogenová
žárovka.

Vyměňte žárovku (viz kapitolu příručky
„Domovní technika“).

Nedostatek vody
Na displeji se zobrazí
„OPEn H2O“.

Zavřený vodní kohout.

Otevřete vodní kohout.

Znečištěný filtr na
přítoku vody do
přístroje.

Kontrola a vyčištění filtru:
Zavřete vodní kohout, odšroubujte
přívod vody na přístroji, vymontujte filtr
na přítoku vody a vyčistěte jej. Vložte
filtr, připojte přívod vody a zkontrolujte
těsnost.

Ze spodku přístroje
vytéká voda.

Přístroj není vyrovnán.

Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy
(viz instalační příručku).

Ucpaný odtok.

Vytáhněte odtok (vysokoteplotní trubici)
ze zadní strany přístroje a vyčistěte ji.
K ucpání může dojít při častém vaření
pokrmů s vysokým podílem tuku nebo
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Než zavoláte do servisu
při položení odtokové trubice s nízkým
spádem.
Náprava: Položte odtokovou trubici tak,
jak je to popsáno v návodu k instalaci.
Přístroj po zapnutí
nezobrazuje žádnou
funkci.

Vypnutý externí hlavní
vypínač.

Zapněte hlavní vypínač.

Aktivovala se pojistka
na domovním rozvodu.

Zkontrolujte pojistky domovního
rozvodu.

Okolní teplota byla po
vypnutí přístroje po
delší dobu nižší než 5
°C (41 °F).

Zahřejte varný prostor na teplotu
přes 20 °C (68 °F). Přístroj se
smí provozovat jen v místnostech
chráněných proti mrazu (viz návod k
instalaci).

Přístroj zobrazuje
hlášení „CHnG FILt“

Znečištěný vzduchový
filtr.

Vyměňte vzduchový filtr. Viz kapitolu
příručky „Domovní technika“. Hlášení
potvrdíte stisknutím tlačítka doby
přípravy.

Přístroj zobrazuje
hlášení „CHnG PoL“.

Napájení je připojeno
s nesprávnou
polaritou.

Je-li přístroj připojen k zásuvce,
vytáhněte zástrčku a otočte ji o 180°.
Nechejte přístroj napevno připojit
elektrikářem se správnou polaritou (bez
zástrčky).

Plynový přístroj trvale
zobrazuje hlášení
„rES“.

Přerušen přívod plynu
do přístroje.

Otevřete plynový kohout.
Zapněte odtah kouře na stropě.

Příliš nízký tlak plynu.

Nechejte zkontrolovat zásobování
přístroje plynem.

Blikající indikátor
provozního režimu.

Varný prostor je příliš
horký.

Zchlaďte varný prostor funkcí zchlazení
(viz kapitolu příručky „Zchlazení“).
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ES prohlášení o shodě
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ES prohlášení o shodě
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ES prohlášení o shodě
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