
Originální provozní příručka
SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®



Vážení zákazníci,
gratulujeme k zakoupení nového přístroje SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  . S
přístrojem SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  dosáhnete díky okamžitě srozumitelnému
vizuálnímu konceptu obsluhy vynikajících úspěchů prakticky bez učení a náročných
školení, „obratem ruky“.
V režimu SelfCooking Control ®  stačí prostým stiskem tlačítka zvolit, jakou potravinu
připravujete a jaký výsledek požadujete – a je hotovo! Zcela odpadá nutnost provádět
běžná zadání, jako jsou teplota, čas a vlhkost, složité programování i neustálé kontroly.
Přístroj SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  vám samozřejmě poskytne také rozmanité
možnosti dokonalého konvektomatu. Pomocí režimu programování můžete obratem ruky
vytvářet vlastní varné programy.
Na přístroj poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od data první instalace. Předpokladem
je, že provedete správnou a úplnou registraci záruky. Záruka se nevztahuje na poškození
skla, žárovek a těsnicího materiálu, ani na poškození způsobená nesprávnou instalací,
použitím, údržbou, opravami a odvápněním. Nyní už zbývá vám jen popřát mnoho zábavy
s novým přístrojem SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  .
 
RATIONAL AG

Náš technický zákaznický servis můžete kontaktovat 7 dní v týdnu na následujících
telefonních číslech: +49 (0)1805 327 888
Se všemi technickými dotazy týkajícími se používání přístroje volejte na linku RATIONAL
Chef✆Line: +420 241 47 1034-6

Technické změny v důsledku vývoje vyhrazeny!

Obchodník: Instalatér:

Instalováno dne:

Čísla přístrojů:  
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Nebezpečí!
Bezprostředně nebezpečná
situace, jež může mít za
následek nejtěžší zranění
nebo smrt.

Výstraha!
Možná nebezpečná situace,
jež může mít případně za
následek těžká zranění nebo
smrt.

Pozor!
Možná nebezpečná situace,
jež může mít případně za
následek těžká zranění nebo
smrt.

Leptavé látky Nebezpečí požáru! Nebezpečí popálení!

Pozor:
Nedodržení upozornění
může mít za následek
materiální škody.

Tipy a triky pro každodenní
použití.

 



První uvedení do provozu

9 / 133

Při prvním uvedení nového přístroje do provozu budete vyzváni ke spuštění jednorázového
automatického vlastního testu. Tento vlastní test trvá přibližně 45 minut a slouží k
přizpůsobení přístroje specifickým okolním podmínkám. Dbejte následujících pokynů:

- Před provedením vlastního testu je nutné z přístroje vyjmout všechny obalové materiály
a zkontrolovat správné usazení závěsných žebříků a vodicího plechu vzduchu.

- Přístroj musí být připojen dle pokynů k instalaci.
- U přístrojů velikosti 6 × 1/1, 10 × 1/1, 6 × 2/1 a 10 × 2/1 GN vložte do středu závěsných

žebříků plochou GN nádobu, a to s otvorem směřujícím dolů.
- U přístrojů velikosti 20 × 1/1, resp. 20 × 2/1 GN vložte do stojanového vozíku dvě GN

nádoby. Každá z plochých nádob se musí nacházet před středem kola horního a dolního
ventilátoru a její otvor musí směřovat dolů.

- Další podrobnosti viz pokyny na displeji a návod k instalaci.

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

Dvířka varného prostoru se v průběhu vlastního testu nesmějí otevírat. Otevření dvířek varného
prostoru vede k přerušení vlastního testu. V takovém případě vlastní test znovu spustíte
vypnutím přístroje. Horký přístroj nechejte nejprve vychladnout. V případě zrušení vás přístroj
další den znovu vyzve k opětovnému spuštění vlastního testu.

Krok Info/tlačítko Popis

1 START Postupujte dle pokynů na displeji. Stisknutím
tlačítka spustíte vlastní test.

2 Zvolte druh připojení – normální, nebo měkká
voda.

3 Dále Potvrďte stisknutím tlačítka „Dále“.
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Krok Info/tlačítko Popis

4
Následný test proběhne automaticky. Stav
se zobrazuje v horním poli, zbývající doba do
dokončení vlastního testu pak ve spodním poli
času.

U plynových přístrojů je po skončení vlastního testu bezpodmínečně nutné provést měření
spalin!
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Tuto příručku uchovávejte tak, aby k ní neustále měli přístup všichni uživatelé přístroje!
Tento přístroj nesmějí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo nedostatečnými
znalostmi. Výjimku tvoří případy, kdy na tento okruh osob dohlíží osoba odpovědná za
bezpečnost.
Obsluha se smí provádět jen rukama. Poškození následkem použití špičatých, ostrých a
jiných předmětů vede ke ztrátě záruky.
Chcete-li předejít nebezpečí úrazu nebo poškození přístroje, je nezbytně nutné pořádat
pravidelná školení a bezpečnostní instruktáže pracovníků obsluhy.

Výstraha!
Kontrola před každodenním zapnutím a použitím

- Řádně zajistěte vodicí plech vzduchu nahoře a dole – nebezpečí poranění otáčejícím se
kolem ventilátoru!

- Ujistěte se, zda jsou závěsné stojany nebo stojanový vozík ve varném prostoru aretovány
dle předpisů – mohlo by dojít k propadnutí nádob s horkými tekutinami nebo k jejich
vyklouznutí z varného prostoru – nebezpečí popálení!

- Před použitím přístroje k vaření se ujistěte, zda se ve varném prostoru nenacházejí zbytky
čisticích tablet. Případné zbytky tablet odstraňte a důkladně je vypláchněte ruční sprchou
– nebezpečí poleptání!
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Výstraha!
Instalace a údržba průmyslových varných zařízení musí odpovídat předpisům a normám
daných státem.
Chybná instalace, servis, údržba nebo čištění, jakož i změny na přístroji mohou vést k
poškození, poranění nebo smrti. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě pročtěte
návod k obsluze.
Tento přístroj se smí používat jen k vaření jídel v komerčních kuchyních. Jakékoli jiné
použití odporuje určení přístroje a je nebezpečné.
Vařit se nesmějí potraviny obsahující snadno vznětlivé látky (např. potraviny s alkoholem).
Látky s nízkým bodem vzplanutí se mohou samy vznítit – nebezpečí požáru!
Čisticí a odvápňovací prostředky, jakož i jejich příslušenství smíte používat jen k účelům
popsaným v této příručce. Jakékoli jiné použití odporuje určení přístroje a je nebezpečné.
Při poškození skla nechejte celé sklo ihned vyměnit.
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Výstraha!
Jen plynové spotřebiče

- Pokud je váš přístroj instalován pod odsávacím nástavcem (digestoří), musí být nástavec
během provozu přístroje zapnutý – odvod kouřových plynů!

- Pokud bude přístroj připojen na komín, je nutné toto odtahové potrubí pravidelně čistit dle
specifických ustanovení dané země – nebezpečí požáru! (V této souvislosti se spojte se
svým instalatérem.)

- Na trubky přístroje sloužící k odvodu kouře nepokládejte žádné předměty – nebezpečí
požáru!

- Oblast pode dnem přístroje nesmí být blokována předměty, ani zastavěna – nebezpečí
požáru!

- Přístroj se smí provozovat jen v bezvětrném prostředí – nebezpečí požáru!
 

Jak se zachovat, když ucítíte plyn:
- Okamžitě uzavřete přívod plynu!
- Nedotýkejte se elektrických spínacích prvků!
- Neprodleně zajistěte dobré větrání místnosti!
- Vyvarujte se otevřeného ohně a jiskření!
- Použijte externí telefon a okamžitě informujte příslušného dodavatele plynu (pokud byste

ho nezastihli, přivolejte příslušný hasičský záchranný sbor).
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Výstraha!
Bezpečnostní upozornění během používání

- Jestliže se nádoby plní tekutinou nebo potravinou, jež během vaření nabývá kapalné
podoby, smějí se používat pouze zásuvky ve výšce, při níž obsluha do zasouvané nádoby
bez problémů vidí – nebezpečí popálení! K přístroji je přiložena výstražná nálepka.

- Dvířka varného prostoru vždy otevírejte pomalu (horké výpary) – nebezpečí popálení!
- Příslušenství a jiné předměty v horkém varném prostoru vždy uchopujte jen oděvem

(pomůckami) s funkcí tepelné ochrany – nebezpečí popálení!
- Vnější teplota přístroje může být vyšší než 60 °C, přístroje se dotýkejte jen na ovládacích

prvcích – nebezpečí popálení!
- Ruční sprcha a voda z ruční sprchy může být horká – nebezpečí popálení!
- Režim zchlazení – funkci zchlazení aktivujte, jen když je vodicí plech vzduchu uzamčen

(zajištěn) dle předpisů – nebezpečí poranění!
- Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí poranění!
- Čištění – agresivní chemické prostředky – nebezpečí poleptání! Při čištění je nutné

používat vhodný ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice a masku k ochraně obličeje.
Dbejte na bezpečnostní upozornění uvedená v kapitole „CareControl“.

- V blízkosti přístroje neskladujte snadno vznětlivé nebo hořlavé látky – nebezpečí požáru!
- Když s pojízdnými přístroji a stojanovými vozíky nepohybujete, aktivujte jejich zajišťovací

brzdu. Vozíky se mohou na nerovném podkladu rozjet – nebezpečí poranění!
- Při mobilním použití stojanových vozíků musíte vždy zavřít zámek (pojistku) nádob.

Nádoby s tekutinami přikryjte, aby nedošlo k vyšplouchnutí horké tekutiny – nebezpečí
popálení!

- Přepravní vozík musí být při vkládání a vyjímání stojanového vozíku na talíře a stojanového
vozíku řádně upevněn k přístroji – nebezpečí poranění.

- Stojanové vozíky, stojanové vozíky na talíře, přepravní vozíky, jakož i přístroje
namontované na kolečkách se mohou při přepravě po šikmém povrchu nebo přes práh
převrátit – nebezpečí poranění!
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Ručení
Instalace a opravy provedené jinými osobami než autorizovanými odborníky a pomocí
neoriginálních náhradních dílů, jakož i jakékoli technické změny, které nebyly schváleny
výrobcem, vedou k zániku záruky a ručení výrobce za výrobek.
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Výstraha!
Nebudete-li přístroj čistit, nebo budete-li jej čistit nedostatečně, mohou se tuk a/nebo
zbytky potravin usazené 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!).

- Chcete-li předejít korozi ve varném prostoru, musíte přístroj každý den čistit, i pokud jej
používáte výhradně v režimu vlhkého horka (vaření v páře).

- Chcete-li předejít korozi, potírejte v pravidelných intervalech (cca dvou týdnů) varný prostor
rostlinným olejem nebo tukem.

- 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.

- Přístroj nečistěte vysokotlakými čisticími přístroji .
- Přístroj neošetřujte kyselinami a nevystavujte jej kyselinovým výparům, došlo by k

poškození pasivní vrstvy chromniklové oceli a přístroj by se mohl zabarvit.
- Používejte jen čisticí prostředky od výrobce přístroje. Čisticí prostředky jiných výrobců

mohou vést k poškození a ke ztrátě záruky.
- Nepoužívejte drhnoucí (abrazivní) nebo škrábavé čisticí prostředky.

 

Za účelem zachování vysoké kvality ušlechtilé oceli a eliminace provozních poruch, jakož i
z hygienických důvodů je nutné přístroj každý den čistit. V této souvislosti dodržujte pokyny
uvedené v kapitole „CareControl“.
Trvalý provoz při vysokých teplotách v kabinetu stroje (≥ 260 ° C) nebo použití vysokých
úrovní Zarestování (hnědá 4/5) a produkce převážně s vysokým obsahem tuku a želatiny v
potravinách může vést k rychlejšímu opotřebení těsnění dveří.
Životnost těsnění varného prostoru prodloužíte každodenním čištěním nedrhnoucím mycím
prostředkem.

Výstraha!
Nebudete-li přístroj čistit, nebo budete-li jej čistit nedostatečně, mohou se tuk a/nebo
zbytky potravin usazené 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!).



Péče, prohlídky, údržba a opravy

17 / 133

- Chcete-li předejít korozi ve varném prostoru, musíte přístroj každý den čistit, i pokud jej
používáte výhradně v režimu vlhkého horka (vaření v páře).

- Chcete-li předejít korozi, potírejte v pravidelných intervalech (cca dvou týdnů) varný prostor
rostlinným olejem nebo tukem.

- 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.

- Přístroj nečistěte vysokotlakými čisticími přístroji .
- Přístroj neošetřujte kyselinami a nevystavujte jej kyselinovým výparům, došlo by k

poškození pasivní vrstvy chromniklové oceli a přístroj by se mohl zabarvit.
- Používejte jen čisticí prostředky od výrobce přístroje. Čisticí prostředky jiných výrobců

mohou vést k poškození a ke ztrátě záruky.
- Nepoužívejte drhnoucí (abrazivní) nebo škrábavé čisticí prostředky.
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Výstraha!
Údržba filtru na přívodu vzduchu. Přístroj sám rozpozná znečištěný vzduchový filtr. Pokud
je vzduchový filtr znečištěný, zobrazí se servisní hlášení a výzva k vyčištění nebo výměně
vzduchového filtru. Přístroj se nesmí provozovat bez vzduchového filtru. Při výměně
vzduchového filtru dejte pozor na následující parametry:

Přístroje velikosti 6 × 1/1 GN, 6 × 2/1 GN, 10 × 1/1 GN a 10 × 2/1 GN:
Číslo výrobku (vzduchový filtr): 40.03.461
Tento vzduchový filtr může vyjmout a vyčistit uživatel. Při výměně je nutné vzduchový filtr
pečlivě umístit do správné polohy a zajistit jej. Při výměně vzduchového filtru postupujte dle
návodu uvedeného v kapitole „Domovní technika“.

Přístroje velikosti 20 × 1/1 GN a 20 × 2/1 GN:
Tento vzduchový filtr smí vyměňovat pouze autorizovaný servisní partner.

Pozor! Ochrana přístroje proti proudu vody je zaručena jen s úplně namontovaným filtrem
a krytem.
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Prohlídky, údržba a opravy

Nebezpečí – vysoké napětí!
- Prohlídky, údržbu a opravy smějí provádět jen vyškolení odborníci.
- Při čištění (s výjimkou čištění CleanJet ®  +care), prohlídkách, údržbě a opravách musí být

přístroj prostřednictvím opatření na místě instalace odpojen od napájení energií.
- U přístrojů s kolečky (pojízdných přístrojů) je nutné volnost pohybu přístroje omezit

natolik, aby při pohybu přístroje nemohlo dojít k poškození přívodu energie, vedení vody
a odpadních vod. Jestliže přístrojem odstraňujete, musí být zajištěno správné odpojení
přívodu energie, vedení vody a odpadních vod. Když přístroj umisťujete zpět do původní
polohy, je nutné v souladu s předpisy osadit pojistku proti pohybu a připojit přívod energie,
vedení vody a odpadních vod.

- Chcete-li si zajistit bezvadný technický stav svého přístroje, měli byste alespoň jednou
ročně nechat provést jeho údržbu autorizovaným servisním partnerem.
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Číslo přístroje
(viditelné jen při otevřených dvířkách)
Prvek pro zajištění proudění  (volitelný
doplněk,
jen pro plynové přístroje)
Osvětlení varného prostoru
Dvířka přístroje s dvojitým sklem
Klika dvířek
Stolní přístroje: Jednoruční ovládání s
funkcí ztíženého zabouchnutí
Volně stojící přístroje: Jednoruční
ovládání
Pojistka k otevření dvojitého skla
(uvnitř)
Integrovaná a samostatně se
vyprazdňující dveřní odkapávací
vanička  (uvnitř)
Odkapávací vanička přístroje s
přímým připojením na  odtok
Nohy přístroje  (výškově nastavitelné)
Typový štítek
(obsahuje důležité údaje, jako jsou
příkon, druh plynu, napětí, počet fází a
frekvence, jakož i typ a číslo přístroje
[viz kapitolu Identifikace typu přístroje a
softwaru] a číslo volitelných doplňků)
Ovládací panel
Kryt elektroinstalačního prostoru
Centrální nastavovací kolečko
Ruční sprcha  s automatickým navíjením
Pomůcka k zajíždění  (volně stojící
přístroje)
Vzduchový filtr stolního přístroje 
(přívodní vzduch instalačního prostoru)
Vzduchový filtr volně stojícího
přístroje  (přívodní vzduch instalačního
prostoru, zadní strana přístroje)
Zásuvka/klapka na ošetřovací tablety

Stolní přístroj na nosné skříni US IV

Volně stojící přístroj
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- Do blízkosti přístroje neumisťujte zdroje tepla (např. grilovací desky, fritézy atd.).
- Přístroj používejte jen v místnostech, v nichž panuje teplota vyšší než 5 °C. Při okolní

teplotě pod 5 °C musíte přístroj před uvedením do provozu zahřát teplotu vyšší než 5 °C.
- Jakmile otevřete dvířka varného prostoru, vytápění a kolo ventilátoru se automaticky

vypne. Aktivuje se integrovaná brzda kola ventilátoru a kolo ventilátoru krátce dobíhá.
- Při použití ke grilování a pečení (např. kuřete) byste měli pod připravované jídlo vždy

zasunout záchytnou nádobu na tuk.
- Používejte jen originální příslušenství výrobce přístroje odolné proti teplu.
- Příslušenství před použitím vždy vyčistěte.
- Při delších provozních přestávkách (např. přes noc) nechávejte dvířka přístroje

pootevřená.
- Dvířka varného prostoru mají funkci ztíženého zabouchnutí. Dvířka volně stojícího

přístroje jsou uzamčena, jen když se klika dvířek nachází ve svislé poloze.
- Při delších provozních přestávkách (např. den volna) vypínejte opatřením na místě

instalace zásobování přístroje vodou, elektřinou a plynem.
- Přístroj se nesmí vyhazovat do běžného odpadu ani odevzdávat do komunálních

sběren. S likvidací přístroje vám rádi pomůžeme. Telefonní číslo našeho technického
zákaznického servisu: 08191 327333

Pokud bylo zařízení méně než 15 minut bez napětí nebo bylo vypnuto, bude
přerušený proces plynule pokračovat dále.
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Max. množství náplně podle velikosti přístroje
6 × 1/1 GN 30 kg (max. 15 kg na zásuvku)
6 × 2/1 GN 60 kg (max. 30 kg na zásuvku)
10 × 1/1 GN 45 kg (max. 15 kg na zásuvku)
10 × 2/1 GN 90 kg (max. 30 kg na zásuvku)
20 × 1/1 GN 90 kg (max. 15 kg na zásuvku)
20 × 2/1 GN 180 kg (max. 30 kg na zásuvku)

Překročení maximálního množství náplně může vést k poškození přístroje.
Dodržujte údaje o maximálním naplnění potravinami uvedené v příručce pro používání.

Stolní přístroje se závěsnými stojany
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- Chcete-li závěsný stojan vyjmout, lehce jej nadzvedněte
za jeho střed. Poté jej vyjměte nejprve z přední, spodní
aretace, poté z aretace horní.

- Naklopte závěsný stojan směrem ke středu varného
prostoru.

- Uvolněte závěsný stojan z upevnění tak, že jej zvednete
směrem nahoru. Nasazení se provádí v opačném
pořadí.
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Práce se stojanovými vozíky, stojanovými vozíky
na talíře a přepravními vozíky u stolních přístrojů
(volitelné)

- Vyjměte závěsný stojan dle výše uvedeného popisu.
- Vložte vjezdovou kolejnici do příslušného upevnění

na dně přístroje. Dbejte na to, aby upevnění přesně
lícovalo (čtyři kolíky).

- Dbejte na to, že přístroj musí být přesně přizpůsoben
výšce přepravního vozíku a musí být vyrovnán.

- Zajeďte přepravním vozíkem až po doraz na vjezdovou
kolejnici a zajistěte, aby byl přepravní vozík aretován k
přístroji dle předpisů.

- Zasuňte stojanový vozík nebo stojanový vozík na
talíře do přístroje až po doraz a zkontrolujte funkčnost
aretace v přístroji.

- Chcete-li stojanový vozík nebo stojanový vozík na talíře
vyjmout, odemkněte (uvolněte) aretaci a vytáhněte
vozík z varného prostoru. Sondu teploty jádra nejprve
nastavte do parkovací polohy vjezdové kolejnice.

- Dávejte pozor na to, aby byl stojanový vozík nebo
stojanový vozík na talíře během přepravy bezpečně
aretován (upevněn) na přepravním vozíku.
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Práce se sondou teploty jádra

Pozor!
Sonda teploty jádra a pomůcka k polohování sondy mohou být horké – nebezpečí popálení!

Sondu teploty jádra
zapíchněte do nejsilnějšího
místa připravované
potraviny. Jehla musí být
prostrčena středem vařené
potraviny (viz příručku pro
používání).

Hrozí-li možnost, že se
sonda teploty jádra z
připravované potraviny
samovolně uvolní (například
u potravin s měkkou
konzistencí nebo malou
tloušťkou), použijte
pomůcku k polohování.

Při použití funkce Finishing
®  se stojanovým vozíkem na
talíře umístěte sondu teploty
jádra do keramické trubice
na stojanovém vozíku na
talíře.

Externí teplotní jehla nesmí být v žádném případě ponechána uvnitř kabinetu v průběhu
čištění.Může způsobit ztrátu těsnosti v průběhu číštění.
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Použijte nebozízek k vytvoření malé díry ve
zmrazených potravinách. V prostoru nejsilnějšího
místa vařené potraviny vyvrtejte otvor. Za tímto
účelem položte potravinu na pevný podklad a
chraňte si ruce.

- Sondu teploty jádra a pomůcku k polohování 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!

Je-li to nutné, sondu teploty jádra před použitím zchlaďte ruční sprchou.

Pozor!
Chraňte si paže a ruce před popálením a před hrotem sondy – nebezpečí poranění!
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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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Váš přístroj je vybaven dotykovou obrazovkou. Již při lehkém dotyku prstem máte možnost
provádět na svém přístroji zadání.

Nastavení můžete měnit
centrálním nastavovacím
kolečkem.

Alternativně můžete
hrubá nastavení provádět
přesunutím/přetažením
jezdce.

Zadání se po čtyřech
sekundách převezme,
případně můžete stisknout
centrální nastavovací
kolečko.
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Všeobecné pokyny

Návrat na počáteční úroveň Funkce nápovědy Režim programování

Indikace stavu předehřívání,
červená šipka znamená
předehřívání, modrá šipka
pak zchlazování.

Varný prostor je příliš horký
– tlačítko bliká (zchlazení
varného prostoru viz
kapitolu „Zchlazení“).

Konec přípravy je indikován
zvukovým signálem a
animací.

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

„Porucha plynového
hořáku“. Stiskněte tlačítko
„RESET-PLYN“ – nové
zapálení. Pokud se indikátor
znovu rozsvítí, informujte
servis!

Zpět/zrušení
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Funkce nápovědy
Abyste mohli jednoduše a efektivně využívat rozmanité možnosti svého přístroje, je v něm
uložen podrobný návod k obsluze a nápověda k používání s praktickými příklady a užitečnými
tipy. Funkci nápovědy můžete zvolit tlačítkem „?“. V nápovědě máte k dispozici následující
funkce.

Vysvětlení piktogramů

Spuštění funkce nápovědy

Posun o stránku vpřed

Otevření předchozí kapitoly

Další kapitola / další informace

Otevření výběrové nabídky a
výběr příručky

Posun o stránku zpět

Opuštění funkce nápovědy

- Po zvolení příručky se otevře příslušný obsah. Zvolte si kapitolu, která vás zajímá.
- Spustíte-li funkci nápovědy v průběhu provozu, přístroj nápovědu automaticky opustí, jakmile je

nutné provést nějakou akci.
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Displej po zapnutí

Tlačítko zapnutí/vypnutí

MySCC

Funkce nápovědy

CareControl

Režim konvektomatu

Pára

Horký vzduch

Kombinace páry a horkého
vzduchu

Režim SelfCooking Control

Maso

Drůbež

Ryby

Přílohy

Pokrmy z vajec / dezert

Pečení

Finishing ®

Další funkce

Režim Efficient LevelControl ® 

System

Režim programování
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Tři různé provozní režimy

Režim SelfCooking
Control

Režim konvektomatu Režim
programování

Po zapnutí nebo stisknutím
tlačítka Začátek (Home)
se dostanete do režimu
SelfCooking Control ®  .
Popis naleznete v kapitole
Režim SelfCooking Control
®  .

Stisknutím tlačítka „Pára“
nebo „Horký vzduch“
se dostanete do režimu
konvektomatu.
Popis naleznete v kapitole
Režim konvektomatu.

Stisknutím tlačítka
„Program“ se dostanete do
režimu programování.
Popis naleznete v kapitole
Režim programování.
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Systém SelfCookingControl ®  rozpoznává velikost připravované potraviny i množství náplně.
Průběžně přizpůsobuje dobu přípravy, teplotu a klima ve varném prostoru. Zobrazuje se
zbývající doba přípravy.
Příklady a užitečné pokyny naleznete v příručce pro používání.

Vysvětlení piktogramů

Rychlost přípravy

Delta-T

Doba přípravy

Opečení dozlatova

Tloušťka vařené potraviny

Vařený objem

Klima ve varném prostoru

Napařování

Rychlost vzduchu

Teplota jádra / stupeň přípravy

Teplota jádra / stupeň přípravy

Teplota jádra / stupeň přípravy

Teplota jádra / stupeň přípravy

Stupeň přípravy

Velikost připravované potraviny

Teplota orestování

Utvoření kůrky

Gratinování
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Stupeň convenience Pečení v páře

Informace a výzvy v průběhu procesu

Indikace předehřívání

Indikace zchlazování

Zrušení výzvy

Naříznutí

Přilití vody

Možnosti po ukončení přípravy

Udržování na požadované teplotě

Ohřátí na výdejní teplotu

Utvoření kůrky

Přemístění sondy teploty jádra

Pokračovat s časem

Vložení nové šarže
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Informační tlačítko
Informační tlačítko vám kdykoli znázorní, z kolika kroků se aktuální varný proces skládá a
kolik následných možností můžete dodatečně zvolit.

Zobrazení průběhu přípravy

 
Níže je jako příklad uveden průběh přípravy v rámci procesu „Pečení“:

Předehřev Vložit Vložte sondu Orestování Chlazení

Příprava

Možnosti

Pokračovat s
přemístěním

sondy
Udržování Nové vložení
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Obsluhu stručně vysvětlíme pomocí příkladu. Další užitečné rady, jak snadno připravovat
pokrmy, najdete v manuálu, nebo se řiďte pokyny na displeji.

Příklad: Hovězí pečeně

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko „Maso“.

2 Pečení Stiskněte tlačítko „Pečení“

3 Zvolte rychlost přípravy

4 Zvolte teplotu orestování

5 Zvolte teplotu jádra / stupeň přípravy

6 Přístroj se automaticky předehřeje

7 Výzva k vložení pokrmů
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Krok Info/tlačítko Popis

8 Zastrčit sondu teploty jádra

9 03:58 Displej zbývajícího času

10 Konec Ukončení přípravy – zazní bzučák,
zvolit možnosti.

Stisknutím tlačítka uložíte individuální nastavení (viz kapitola
„Programování“).

Pokud není sonda teploty jádra zastrčena vůbec či správně, zazní signál a
na displeji se objeví výzva k jeho opětovnému zastrčení.
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V režimu konvektomatu máte k dispozici všechny funkce konvektomatu. Do režimu
konvektomatu se dostanete stisknutím tlačítka „Pára“, „Horký vzduch“ nebo „Kombinace
páry a horkého vzduchu“.

Tři ruční provozní režimy Pára

Horký vzduch

Kombinace páry a horkého
vzduchu

Vysvětlení piktogramů

MySCC

CareControl

Nastavení vlhkosti ve varném
prostoru s přesností na jednotlivá
procenta

Nastavení teploty ve varném
prostoru

Nastavení doby přípravy

Nastavení teploty jádra

Předehřev

Trvalý provoz

Napařování
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Funkce nápovědy

Vyvolání funkce programování

Zpět/zrušení

Rychlost vzduchu

Zchlazení

Stisknutím tlačítka teploty ve varném prostoru si zobrazíte aktuální údaje o přípravě, jako je
aktuální klima a teplota ve varném prostoru.
Stisknete-li tlačítko na deset sekund, zobrazí se skutečné hodnoty trvale, a to až do dalšího
nastavování.
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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 Stiskněte tlačítko.

2 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu. Výchozí hodnotou je bod varu.

3 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy.

3
Alternativně můžete stisknout tlačítko „Sonda
teploty jádra“ a nastavit požadovanou teplotu
jádra.

Dále lze navolit dodatečné funkce, jako je například rychlost vzduchu, předehřev, trvalý provoz,
zchlazení či Delta-T. Instrukce k napařování a rychlosti vzduchu najdete v kapitolách „Ruční
napařování“ a „Rychlost vzduchu“. Pokyny k použití Delta-T jsou v kapitole „Delta-T“ pod
„MySCC“.
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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, smažení, grilování, fritování, gratinování, glazování.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2
Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
vlhkost varného prostoru (viz kapitola
„ClimaPlus Control ®  “).

3 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu.

4 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy.

4
Alternativně můžete stisknout tlačítko „Sonda
teploty jádra“ a nastavit požadovanou teplotu
jádra.
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Dále lze navolit dodatečné funkce, jako je například rychlost vzduchu, předehřev, trvalý provoz,
zchlazení či Delta-T. Instrukce k napařování a rychlosti vzduchu najdete v kapitolách „Ruční
napařování“ a „Rychlost vzduchu“. Pokyny k použití Delta-T jsou v kapitole „Delta-T“ pod
„MySCC“.
Při trvalém provozu se po 30 minutách teplota varného prostoru automaticky snižuje ze 300 °C
na 260 °C.
V provozním režimu „Horký vzduch“ se přístroj nesmí bez připojení vody používat při vysokých
teplotách déle než 2 hodiny, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.
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Kombinace páry a horkého vzduchu
Kombinace obou varných médií „pára“ a „horký vzduch“. Tato kombinace zajišťuje vlhko-
horké 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: Smažení, pečení.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2
Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
vlhkost varného prostoru (viz kapitola
„ClimaPlus Control ®  “).

3 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu.

4 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy.

4
Alternativně můžete stisknout tlačítko „Sonda
teploty jádra“ a nastavit požadovanou teplotu
jádra.
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Dále lze navolit dodatečné funkce, jako je například rychlost vzduchu, předehřev, trvalý provoz,
zchlazení či Delta-T. Instrukce k napařování a rychlosti vzduchu najdete v kapitolách „Ruční
napařování“ a „Rychlost vzduchu“. Pokyny k použití Delta-T jsou v kapitole „Delta-T“ pod
„MySCC“.
Při trvalém provozu se po 30 minutách teplota varného prostoru automaticky snižuje ze 300 °C
na 260 °C.
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ClimaPlus Control ®

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

Pára:
Funkce ClimaPlusControl
®  má tovární nastavení na
100% vlhkost.

Horký vzduch:
Pomocí funkce
ClimaPlusControl ®  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.

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 úroveň vlhkosti.

Chcete-li dosáhnout maximálně úsporného trvalého provozu, doporučujeme používat výchozí
vlhkost ve varném prostoru, například 100 % u horkého vzduchu.
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Nastavení času nebo trvalý provoz

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vyberte provozní režim, např. „Pára“.

2 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy. Trvalý provoz – viz další řádek.

2
Stiskněte tlačítko pro trvalý provoz. Případně
stiskněte tlačítko „Doba přípravy“ a otočte
centrálním nastavovacím kolečkem (či posuňte
jezdce) doprava, dokud se neobjeví „TRVÁNÍ“.

Manuální předehřev

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vyberte provozní režim, např. „Pára“.

2 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu předehřevu.

3
Stiskněte tlačítko Předehřev. Případně stiskněte
tlačítko „Doba přípravy“ a otočte centrálním
nastavovacím kolečkem (či posuňte jezdce)
doleva, dokud se neobjeví „Předehřev“.
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Nastavení času:  Viz kapitola „Čas" pod „MySCC“.

Nastavení formátu času Viz kapitola „Formát času“ pod "MySCC".

Nastavení formátu doby přípravy Viz kapitola „Formát doby přípravy“ pod „MySCC“.

Nastavení času spuštění  Viz kapitola „Automatický čas spuštění“.
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Manuální napařování
Pomocí výkonné trysky se voda prudce rozpráší a rozdělí do celého varného prostoru. Díky
napařování dosáhnete ideálního pohonu a žádoucího lesklého povrchu u pečených potravin.
Lze navolit při horkém vzduchu či kombinaci páry a horkého vzduchu.
Délka napařování Přívod vlhka je omezen na 2 sekundy. Teprve při dalším stisknutí tlačítka
se spustí další 2sekundové napařování.
Rozsah teplot:  teplota varného prostoru 30 °C až 260 °C.

Výtrysk páry spustíte stisknutím tlačítka Napařování.

V programovacím režimu je možné pro každý programový krok nastavit napařování ve 3
různých úrovních. Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou úroveň pomocí nastavovacího
kolečka.

Napařování s

1 výtryskem páry
(1 sek)

3 výtrysky páry
(1sek. puls / 10sek. pauza)

5 výtrysky páry
(1sek. puls / 10sek. pauza)

Rychlost vzduchu
Chcete-li vytvořit ideální prostředí pro všechny varné procesy, můžete nastavit 5 rychlostí
proudění vzduchu.

Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou rychlost proudění vzduchu pomocí
nastavovacího kolečka.

Rychlost proudění vzduchu turbo

Standardní rychlost proudění
vzduchu

1/4 rychlost proudění vzduchu

Synchronizace kola ventilátoru se
1/4 rychlostí proudění vzduchu
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1/2 rychlost proudění vzduchu
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Zchlazení
Používali jste přístroj s vysokou teplotou ve varném prostoru a nyní byste rádi v práci
pokračovali s nižší teplotou. Pomocí funkce „Cool Down“ lze varný prostor rychle a šetrně
zchladit.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vyberte provozní režim, např. „Pára“.

2 Stiskněte tlačítko a zavřete dvířka varného
prostoru.

3 Otevřít dveře Otevřete dvířka varného prostoru.

4 Stiskněte tlačítko. Cílovou teplotu varného
prostoru lze upravit podle potřeby.

5 Rychlost proudění vzduchu lze v případě
potřeby nastavit individuálně.
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Pozor!
- Funkci zchlazení aktivujte, jen když je vodicí plech vzduchu 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!

Funkci „Zchlazení“ nelze naprogramovat.

Chcete-li zobrazit aktuální teplotu varného prostoru, stiskněte tlačítko „Teplota varného
prostoru“.
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Využijte zásuvky ve svém přístroji k přípravě různých jídel najednou. Efficient LevelControl ®
Vám ukáže, které pokrmy lze připravovat společně a inteligentně přizpůsobí dobu přípravy
množství potravin a počtu otevření dvířek a jejich délce.

Režim Efficient LevelControl aktivujete stisknutím tlačítka.

Vysvětlení piktogramů

Tlačítko Začátek (Home)

Zvolit nový pokrm

Smazat pokrm

Pokrmy ve výběrovém
okně

Aktivní pokrm

Úroveň zásuvky

Navigace pro časové okno

Tlačítko pro skutečný čas (časové
okno přeskočí na aktuální čas)

Standby (pohotovostní režim),
aktuální teplota varného prostoru
se udržuje 30 minut, viz „Standby“
v kapitole „MySCC“

Zoom (zvětšení nebo zmenšení
časového okna)

Uložení složení pokrmů ve
výběrovém okně
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Cool Down

Udržení optimálního klima ve varné komoře v režimu ELC® v případě, že
nebylo vybráno žádné tlačítko, bude znázorněno následovně. Tuto funkci
je možné nastavit v rozsahu 10 – 120 minut. Umožňuje, aby byly pokrmy
umístěny do varné komory bez nutnosti dalšího předehřevu.

Piktogram ukazuje provozní režim uložených jídel, například kombinace
páry a horkého vzduchu.
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Načtení pokrmů do výběrového okna

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stisknutím tlačítka vyvolejte program.

4 Vyberte uložený pokrm ze seznamu.

5 Pokrm se zobrazí ve výběrovém okně.

- Do výběrového okna můžete načíst veškeré pokrmy.
- Režim ELC ®  můžete spustit i přímým spuštěním procesu ELC ®  z. B. ELC ®  – pizza.
- Pokud nějaký pokrm ve výběrovém okně stisknete a podržíte (4 sekundy), můžete přejít na

režim změny a způsob vaření upravit.
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Uložit varný program ELC ®

Pokud chcete uložit nový program ELC ®  , přejděte prosím na kapitolu „Programování –
režim ELC ®  “.

Uložení způsobu vaření ELC ®

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 ELC – dušení Stiskněte tlačítko „ELC – dušení“.

3 Upravte parametry vaření.

4 Uložte stisknutím tlačítka.

5 Dušení mrkve Zadejte název, například „Dušení mrkve“.

6 Stisknutím tlačítka název uložíte.
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Pokud nějaký pokrm ve výběrovém okně stisknete a podržíte (4 sekundy), můžete přejít na
režim změny a způsob vaření upravit.

Zvolení umístění pokrmu a spuštění

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte požadované jídlo ve výběrovém okně.

2
Zvolte umístění pokrmu jeho tažením pomocí
prstu (drag & drop) k zásuvce příslušné úrovně,
či tuto zásuvku stiskněte.
Proces se automaticky spustí.

3 Přístroj se automaticky předehřeje.

4 Vkládání Po dosažení teploty předehřevu budete
vyzváni ke vložení pokrmů.
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- Stisknutím a podržením aktivního pokrmu v časovém okně se ve výběrovém okně
zvýrazní jídla, která lze s tímto pokrmem kombinovat.

- Jakmile je daný pokrm aktivní, lze jej stisknutím umístit do volné zásuvky v časovém okně.
- Pokrmy vyžadující stejné klima lze umístit zároveň.
- Po stisknutí tlačítka Standby (ELC  ®  ) se aktuální teplota varného prostoru udržuje po pevně

stanovenou dobu (standardní nastavení 30 minut, lze nastavit v pohotovostním režimu MySCC)
- Časové okno lze stisknutím času resetovat na aktuální čas.
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Smazání pokrmů

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko. Tlačítko Smazat je aktivní,
pokud bliká jeho žlutý rámeček.

2 Pokrm z časového či výběrového okna
odstraníte, když jej stisknete.

Jakmile je tlačítko Smazat aktivní (žlutý rámeček), lze z časového či výběrového okna odstranit
libovolně mnoho pokrmů.



Efficient LevelControl ®  (ELC ®  )

58 / 133

Uložení košů zboží

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stisknutím tlačítka vyvolejte program.

4 Vyberte několik uložených pokrmů ze seznamu.

5 Pokrmy se zobrazí ve výběrovém okně.

5 Stisknutím tohoto tlačítka uložíte složení ve
výběrovém okně.

- Do výběrového okna můžete načíst veškeré pokrmy.
- Stisknutím a podržením aktivního pokrmu v časovém okně se ve výběrovém okně zvýrazní jídla,

která lze s tímto pokrmem kombinovat.
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V režimu programování můžete obratem ruky vytvářet vlastní varné programy. Dle svých
individuálních potřeb můžete kopírovat, upravovat a pod jiným názvem ukládat sedm
provozních režimů (maso, drůbež, ryby, pečivo, přílohy, pokrmy z vajec / dezert, Finishing®)
nebo vytvářet vlastní ruční programy sestávající až z dvanácti kroků.

Do režimu programování přejdete
stisknutím tlačítka.

Vysvětlení piktogramů

Volba programu

Výběrové okno – spuštění
programu

Nový program

Nový program ELC

Kopírování programu

Odstranění programu

Změna programu

Zobrazení obrázků

Zobrazení seznamu

Otevření MyDisplay
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Výběrové okno – zobrazení
podrobných informací o programu

Výběrové okno při
stisknutém informačním
tlačítku

Kromě názvu programu si můžete následujícími tlačítky zobrazit, resp. uložit další informace.

Obrázek potraviny k programu

Obrázek příslušenství k programu

Přiřazení ke skupině (např.
snídaně)

Poznámky k programu

Možnost volby doplňkových
atributů

Přiřazení ke skupině zobrazíte stisknutím tlačítka „Přiřazení ke skupině“.
Dostupné přiřazení je signalizováno zeleným zatržítkem.

Poznámky uložené v programu zobrazíte přímo stisknutím tlačítka „Poznámky“.
Dostupné poznámky jsou signalizovány zeleným zatržítkem.

Piktogram indikuje provozní režim uloženého programu, například
kombinaci páry a horkého vzduchu. U varných programů SelfCooking
Control® a EPS se zobrazují jiné, odpovídající piktogramy.
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Zobrazení obrázků
V režimu zobrazení obrázků se znázornění všech programů omezuje na titulní obrázek.
Pokud by obrázek nebyl k dispozici, zobrazí se jako text název programu.

Přechod do zobrazení obrázků.

Změna zobrazení např. ze 20 na
16 obrázků na stránce.

V zobrazení můžete listovat
stisknutím tlačítka se šipkou nebo
nastavovacím kolečkem.

Při dalším vyvolání se znovu zobrazí poslední zvolené zobrazení.
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Funkce třídění a filtrování
Seznam je tříděn abecedně podle jmen. Zobrazení seznamu lze změnit pomocí funkcí třídění
a filtrování.

Stisknutím tlačítka otevřete funkci filtrování. Zvolte kritérium pro filtrování.

Stisknutím tlačítka otevřete funkci třídění. Vyberte kritérium pro třídění.

Pro třídění a filtrování jsou k dispozici následující kritéria:
 

- Jméno: Programy jsou seřazeny v abecedním pořadí, bez filtrování (výchozí
nastavení).

- Typ programu: Programy jsou seřazeny podle provozního režimu, bez filtrování.
- Posledních 20:  Zobrazí se pouze 20 naposledy použitých programů, automatické

filtrování. Poslední použitý program je na prvním místě.
- Oblíbené: Programy jsou seřazeny podle nastavení oblíbených, automatické filtrování.

Status oblíbené položky je nutné předem nastavit v atributech programu.
- Autor: Programy jsou seřazeny podle autorů, automatické filtrování. Autory je nutné

předem nastavit v atributech programu.
- Skupina:  Programy se filtrují dle zvolené skupiny, např. „Snídaně“. Skupiny je nutné

předem nastavit v atributech programu.
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Programování – režim SelfCookingControl ®

Příklad:  Zvolíte název „Pečeně“ a uložíte způsob vaření pod novým názvem „Telecí pečeně“
s individuálními nastaveními, např. „lehké opečení“ a propéct“.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Nový program vytvoříte stisknutím tlačítka.

3 Telecí pečeně... Zadejte název programu (např. telecí
pečeně).x

4 Stisknutím tlačítka název uložíte.

5 Zvolte provozní režim „Maso“.

6 Pečení Zvolte „Pečení“

7 Stupeň opečení a propečení lze měnit
individuálně.

8 Způsob vaření uložíte a výběrové okno otevřete
stisknutím tlačítka.
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Krok Info/tlačítko Popis

9 Stisknutím tlačítka Uložit například zvolíte
obrázek potraviny či opustíte podrobný náhled.

V podrobném náhledu lze ukládat atributy, jako je obrázek příslušenství,
poznámky k programu či příslušnost ke skupině.
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Programování – režim konvektomatu
Můžete zcela dle svého přání uložit ruční program s až 12 kroky.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Nový program vytvoříte stisknutím tlačítka.

3 Míchaná vejce Zadejte název programu (např. míchaná
vejce).

4 Stisknutím tlačítka název uložíte.

5 Zvolte ruční provozní režim, např. kombinace.

6 Stisknutím tlačítka spustíte předehřev varného
prostoru.

7 Nastavte požadovanou teplotu předehřevu.

8 Krok uložíte jedním stisknutím tlačítka. Můžete
přidat další krok.
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Krok Info/tlačítko Popis

9 Zvolte provozní režim pro druhý programový
krok.

10 Zvolte požadované parametry přípravy.

11 Krok uložíte jedním stisknutím tlačítka. Můžete
přidat další krok.

12 Dalším stisknutím tlačítka ukončíte
programování.

Po ukončení každého programového kroku se ozve akustický signál,
pokud aktivujete tlačítko Bzučák.

Pro každý programový krok můžete nastavit požadovanou rychlost
proudění vzduchu.

V provozních režimech horký vzduch a kombinace můžete pro každý
programový krok aktivovat napařování ve 3 různých úrovních. Viz také
kapitola „Ruční napařování“.
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Programování – modus ELC

Využijte zásuvky ve svém přístroji k přípravě různých jídel najednou. Efficient LevelControl ®
Vám ukáže, které pokrmy lze připravovat společně a inteligentně přizpůsobí dobu přípravy
množství potravin a počtu otevření dvířek a jejich délce.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stisknutím tlačítka vytvoříte nový program ELC.

3 Pečivo Zadejte název programu (např. míchaná
vejce).

4 Stisknutím tlačítka název uložíte.

5 Zvolte ruční provozní režim, např. horký vzduch.

6 Zvolte požadované parametry přípravy.

7 Krok uložíte stisknutím tlačítka.
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Pro každý programový krok můžete nastavit požadovanou rychlost
proudění vzduchu.
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Ukládání za provozu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Za provozu stiskněte tlačítko.

2 G Zadejte název programu.

3 Způsob vaření uložíte stisknutím tlačítka.

Veškeré změny ve způsobu vaření SelfCookingControl ®  , např. aktivace funkcí „Tenký“ či
„Tlustý“, se aktualizují při uložení a při příštím vyvolání téhož způsobu vaření se automaticky
uplatní.
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Spuštění programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3
Ke spuštění stiskněte jméno programu ve
výběrovém okně nebo centrální nastavovací
kolečko.

Kontrola programových kroků

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3
Ke spuštění či vyvolání programu stiskněte
jméno programu ve výběrovém okně nebo
centrální nastavovací kolečko.

4
Stisknutím symbolu pro kroky přezkoumejte
jednotlivé programové kroky. Znázorněný krok
bude zvýrazněn červeně.
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Krok Info/tlačítko Popis

5 Program opustíte stisknutím tlačítka.

Dvířka trouby by měla pro přezkum programových kroků zůstat otevřena. Programové kroky
můžete zkontrolovat i pomocí funkce „Změnit program“, kde je můžete přímo upravit.
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Kopírování programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3 Stisknutím tlačítka program okopírujete.

4 G Zadejte název programu.

5 Způsob vaření uložíte stisknutím tlačítka.

Pokud název programu nezměníte, bude mu automaticky přiřazen pořadový index.
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Odstranění programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Navolte program šipkou či pomocí centrálního
nastavovacího kolečka.

3 Program smažete dvojnásobným stisknutím
tlačítka.

Smazání se zruší stisknutím tlačítka Zpět či jiného tlačítka.

Smazání všech programů
Smazání všech programů lze provést jen v „MySCC“. Viz kapitola „MySCC – Komunikace“.
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Změna programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3
Stisknutím tlačítka aktivujete funkci změny.
Zobrazení se přepne na podrobné zobrazení
programu.

4 Pečení Stiskněte název programu, chcete-li jej změnit.

5 Potvrďte změnu či stávající název.

6 Stisknutím piktogramu symbolizujícího provozní
režim otevřete program.

7 Po zvolení daného programového kroku jej
můžete přizpůsobit.

8 Proveďte změny.
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Krok Info/tlačítko Popis

9 Změny ukončíte dvojím stisknutím tlačítka.

Chcete-li zobrazený programový krok smazat, stiskněte tlačítko.

Stisknutím tlačítka přidáte programový krok. Nový programový krok bude
přidán za ten zobrazený.

Změny poznámek v náhledu programových atributů provedete stisknutím
tlačítka.

Stisknutím tlačítka vyberete další atributy, například status oblíbené
položky.

Stisknutím tlačítka změny zrušíte.
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Načítání/stahování programů

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stiskněte tlačítko.

3 Stisknutím tlačítka uložíte existující programy
na disk USB.

4
Stisknutím tlačítka stáhnete existující programy
z disku USB. Podrobnosti – viz kapitola
„MySCC – Komunikace, upload/download“.
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Inteligentní CareControl automaticky rozpozná používání zařízení a jeho obecný stav a
vypočítá „just in time“ optimální proces čištění se sníženou spotřebou čisticích prostředků,
vody a energie. Potřebné množství čisticích prostředků je navrženo dle potřeby. Usazování
vodního kamene zabraňují již při jeho vzniku speciální tablety.

Stav péče a znečištění se zobrazí ve sloupkových grafech „Care“ a „Clean“.

Displej stavu péče a znečištění

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 V horním grafu „Care“ se zobrazí stav péče o
přístroj.

3 V dolním grafu „Clean“ se zobrazí aktuální stav
znečištění přístroje.
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Zelený sloupek:
 
Displej „Care“: Přístroj je ve vynikajícím stavu.
 
Displej „Clean“: Přístroj byl nedávno vyčištěn.

Více plných sloupků:
 
Displej „Care“: Přístroj je ve středně dobrém stavu.
 
Displej „Clean“: Přístroj je znečištěn, ale můžete jej
dále používat, než budete vyzváni k čištění.

Zcela vyplněný displej, viditelný červený sloupek:
 
Displej „Care“: Péče je nedostatečná a přístroj je
nutné častěji čistit pomocí CleanJet+care.
 
Displej „Clean“:  Přístroj je silně znečištěn a po výzvě
by měl být vyčištěn.

Trend vývoje displeje „Care“.
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Výzva k vyčištění

Systém CareControl rozpoznává, v jaký okamžik se má provést čištění CleanJet ®  +care.
Systém CareControl přitom zohledňuje individuální přístup k čištění a také pracovní
zvyklosti, jako jsou delší přestávky nebo konec práce. Doporučené stupně čištění jsou
barevně označeny.

Automatické zobrazení výzvy k vyčištění,
jakmile je nutné čištění CleanJet ®  +care.

Doporučený stupeň čištění je barevně
zvýrazněn.
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Krok Info/tlačítko Popis

1 Proveďte
vyčištění + care Přístroj vás vyzve k vyčištění.

2 CleanJet+care Stisknutím tlačítka spusťte režim CleanJet ® 

+care, nebo zvolte „Později“.

3 Střední
Zvolte doporučený, barevně označený stupeň
čištění (např. „Střední“) a postupujte dle
pokynů na obrazovce.

Výzva k vyčištění CleanJet ®  +care-se v pravidelných intervalech opakuje, dokud nebude
provedeno čištění CleanJet ®  +care.
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Spuštění čištění

CleanJet ®  +care je systém automatického čištění varného prostoru.
Sedm stupňů čištění vám umožní přizpůsobit čištění individuální úrovni znečištění.

Pozor!
- Z hygienických důvodů a za účelem eliminace 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 vaření

v páře.
- Používejte jen čisticí a ošetřovací tablety od výrobce přístroje. Použití jiných chemických

čisticích prostředků může vést k poškození přístroje. Ručení za následné škody je vyloučeno!
- Použití nadměrné dávky čisticích chemických prostředků může vést k tvorbě pěny.
- Tablety nikdy nevkládejte do horkého varného prostoru (> 60 °C).

- Při delších odstávkách (např. přes noc) nechávejte dvířka přístroje pootevřená.
- Každodenním čištěním těsnění varného prostoru prodloužíte životnost přístroje. K čištění

těsnění varného prostoru používejte měkký hadřík a mycí prostředek, nikoliv drhnoucí
(abrazivní) prostředky!

- Vnitřní a vnější stranu skla, jakož i vnější obložení přístroje čistěte nejlépe vlhkým, měkkým
hadříkem. Rovněž 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.
Používejte nedrhnoucí (neabrazivní) mycí prostředek.
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Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Varný prostor
je příliš horký.

Je-li teplota vyšší než 50 °C, zobrazí se
hlášení „Varný prostor příliš horký“.
Zvolte Zchlazení (viz kapitolu „Zchlazení“).

4 Lehce Vyberte stupeň čištění, např. „Lehce“

5 Otevřít dveře
Otevřete dvířka varného prostoru, vyjměte
nádoby a plechy (rošty z ušlechtilé oceli,
CombiFry ®  a rošty na drůbež Super Spike
mohou ve varném prostoru zůstat).

6
Výstraha!
Čisticích a ošetřovacích tablet se dotýkejte jen v
ochranných rukavicích – nebezpečí poleptání!

7
Vybalte zobrazený počet čisticích tablet a
vložte je do vyhloubení ve vodicím plechu
vzduchu (koš na tablety) ve varném prostoru.
Viz obrázek níže.

8
Vybalte zobrazený počet balíčků s ošetřovacími
tabletami a naplňte jimi nádobu na ošetřovací
tablety. Viz obrázek níže.

8 zavřete dveře Čištění se spustí automaticky při zavření
dvířka trouby!
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Výstraha!
- V průběhu čištění neotevírejte dvířka varného prostoru – může dojít k úniku chemických

čisticích prostředků a horké páry – nebezpečí poleptání a opaření!
- Po dokončení čištění CleanJet ®  +care zkontrolujte celý varný prostor (také za vodicím

plechem vzduchu), zda se v  něm nenacházejí zbytky čisticího prostředku. Zbytky
odstraňte a celý varný prostor (také za vodicím plechem vzduchu) důkladně opláchněte
ruční sprchou – nebezpečí poleptání!

 

Návod k manipulaci s chemickými prostředky:

Výstraha!
Čisticí a ošetřovací
tablety používejte pouze s
vhodnými bezpečnostními
opatřeními, například se
jich dotýkejte pouze s
ochrannými rukavicemi –
nebezpečí poleptání!

Stolní přístroje: Do
zásuvky vložte zobrazené
množství balíčků
ošetřovacích tablet.

Volně stojící přístroje: Do
klapky vložte zobrazené
množství balíčků
ošetřovacích tablet.

Čisticí tablety: Odstraňte
ochrannou folii.

Čisticí tablety vložte do
vyhloubení ve vodicím
plechu vzduchu.

Tablety nepokládejte
do varného prostoru –
nebezpečí poškození!
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Před spuštěním čištění CleanJet ®  +care musejí být závěsné stojany nebo stojanový vozík
vloženy dle předpisů do varného prostoru.
Při použití změkčené vody lze doporučené množství čisticích tablet snížit až o 50 %. Dojde-li
navzdory správnému dávkování k tvorbě pěny, měli byste snížit počet čisticích tablet. Dochází-
li navzdory nízkému dávkování čisticího prostředku nadále k intenzivní tvorbě pěny, informujte
servisního partnera / zákaznický servis, který vám poradí další opatření, jako jsou například
odpěňovací tablety.
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Stupně čištění

Stupeň čištění Popis/aplikace Tablety

Oplach bez tablet Vypláchnutí varného prostoru teplou vodou. Ne

Leštit Na vápenaté nečistoty bez tuku, např. po
pečení nebo vaření v páře. Care

Průběžné čištění „Krátká doba čištění“ – na všechny nečistoty,
avšak bez sušení a leštění. Čisticí prostředek

Rychle Na lehčí nečistoty, např. po naplnění
smíšenými pokrmy, použití do 200 °C.

Čisticí prostředek a
péče

Úsporné Na lehké nečistoty (do 200 °C) při co
nejúspornější spotřebě chemie a vody.

Čisticí prostředek a
péče

Střední Na nečistoty z pečení a grilování, např. po
přípravě kuřete, steaků, grilovaných ryb.

Čisticí prostředek a
péče

Silně Na silné nečistoty z pečení a grilování, např.
po přípravě více dávek kuřete, steaků atd.

Čisticí prostředek a
péče
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CleanJet ®  +care přerušit
Při výpadku proudu delším než 10 minut nebo po vypnutí přístroje se na displeji zobrazí
hlášení „CleanJet přerušit“ . Jestliže přerušení funkce CleanJet ®  neprovedete do 20
sekund stisknutím tlačítka na displeji, poběží aktivovaný program CleanJet ®  +care bez
přerušení až do konce.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vypněte a znovu zapněte přístroj.

2
CleanJet

+care přerušit? Stiskněte tlačítko a potvrďte zrušení.

3 Otevřít dveře Následujte pokyny na displeji a opatrně
otevřete dvířka – horké výpary!

4
Výstraha!
Čisticích tablet se dotýkejte jen v ochranných
rukavicích – nebezpečí poleptání!

5 Odstraňte tablety Odstraňte čisticí tablety (jsou-li ještě přítomny)
a zavřete dvířka varného prostoru.

6 00:09 Varný prostor se automaticky vypláchne,
zobrazuje se zbývající doba do konce.

7 Čištění nekompletní Přístroj můžete nyní znovu použít k vaření.
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V části MySCC můžete upravovat všechna základní nastavení přístroje (například čas,
datum, jazyk atd.). Vyberte z následujících podnabídek:

Konfiguraci přístroje změníte stisknutím tlačítka MySCC.

Nastavení, jako
je například výběr
jazyka, čas/datum
atd.

Data HACCP na
paměťový modul
USB.

Stahování/
nahrávání obrázky,
programů, dat
přístroje, HACCP
atd.

Servisní funkce,
například typ
přístroje, údaje
o přístroji, linka
pomoci.

 

Nakonfigurujte si
displej a přístupová
oprávnění pomocí
nástroje MyDisplay.

Nakonfigurujte si
nucené čištění.
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Chcete-li změnit například jazyk, formát času, čas/datum, akustickou signalizaci
atd., stiskněte tlačítko nastavení.

Čas/datum

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko Nastavení.

3 Stiskněte tlačítko Čas/datum.

4 11:00
Zvolte pole času a nastavovacím kolečkem
jej nastavte. Potvrzení provedete stisknutím
nastavovacího kolečka.

5 24.12.2010 Zvolte pole data a nastavovacím kolečkem je
nastavte.
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Formát času

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko Nastavení.

Formát doby přípravy
Stiskněte tlačítko formátu doby přípravy. Zvýrazní se nastavený formát doby
přípravy.
h:m indikuje hodiny:minuty, m:s indikuje minuty:sekundy
Programování: Pro každý krok programu lze změnit formát času. Příklad: Krok
programu 1 v (h:m), krok programu 2 v (m:s)

Formát reálného času
Stiskněte tlačítko formátu reálného času. Nastavený formát reálného času se
zvýrazní (formát data se změní automaticky).
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Automatický čas spuštění
Přístroj můžete nechat spouštět automaticky.
Pozor! Upozorňujeme na to, že uchovávání potravin v nechlazeném nebo
nevytápěném varném prostoru po delší dobu je hygienicky velmi závadné!

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko Nastavení.

3 Stiskněte tlačítko času spuštění.

4 04:00 Zvolte pole času a nastavovacím kolečkem
nastavte požadovaný čas spuštění.

5 25.12.2010 Zvolte pole data a nastavte požadovaný den.

6 Zvolte provozní režim, například „maso“, a
proveďte požadovaná nastavení.

7
Čas spuštění je aktivní, displej se ztmaví
a výrazně se na něm zobrazuje pouze čas
spuštění a tlačítko zrušení času spuštění.
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- Dvířka varného prostoru musejí být zavřená!
- Po aktivování času spuštění se vypne osvětlení varného prostoru.
- V režimu času spuštění se přeskakuje předehřívání.
- Vypnutím/zapnutím přístroje se čas spuštění nesmaže. Při aktivovaném času spuštění lze zvolit

pouze nápovědu k přístroji „?“.

Deaktivace času spuštění
Chcete-li čas spuštění deaktivovat, stiskněte tlačítko zrušení.
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Vaření Delta-T
Delta-T = rozdíl mezi teplotou v jádře a ve varném prostoru. Při pomalém nárůstu teploty
varného prostoru až do konce varného procesu s konstantním rozdílem oproti aktuální teplotě
v jádře prochází maso delším varným procesem (lze zvolit jen v režimu konvektomatu).

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zvolte ruční provozní režim, např. Horký
vzduch.

2 Stiskněte tlačítko MySCC.

3 Stiskněte tlačítko Nastavení.

4 Stiskněte tlačítko Delta-T.
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Krok Info/tlačítko Popis

5 20℃ Nastavte požadovanou rozdílovou teplotu
Delta-T.

6 Nastavte požadovanou teplotu jádra.

Indikace „Delta-T“ na displeji při aktivovaném nastavení Delta-T.

Funkci Delta-T lze aktivovat jen v režimu konvektomatu! Aktivní režim Delta-T rozpoznáte podle
symbolu „delta“ na displeji ručního provozního režimu.
Alternativně můžete také nastavit časové okno doby vaření Delta-T.
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Jazyk, formát teploty, jas displeje

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko Nastavení.

Jazyk
Stiskněte tlačítko a nastavovacím kolečkem nastavte jazyk.

Formát teploty
Stiskněte tlačítko. Zvýrazní se nastavený formát teploty (stupně Celsia nebo
Fahrenheita).

Jas displeje
Stiskněte tlačítko a nastavovacím kolečkem nastavte požadovaný stupeň jasu
displeje.
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1/2 energie
Příkon topných prvků se sníží o 50 % (např. typ 10 × 1/1 GN z 18 kW na 9 kW). Nelze
zvolit v režimu SelfCookingControl ®  !

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zvolte ruční provozní režim, např. Horký
vzduch.

2 Stiskněte tlačítko MySCC.

3 Stiskněte tlačítko Nastavení.

4 Stiskněte tlačítko 1/2 energie.

5 Zobrazí se „E/2“ (poloviční energie).

Indikace „E/2“ na displeji při aktivovaném nastavení 1/2 energie.

Při vaření s poloviční energií se doba přípravy prodlužuje. Může dojít ke snížení kvality pokrmů.
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Akustická signalizace
Můžete si individuálně přizpůsobit akustické signály (typ, hlasitost, dobu trvání atd.) přístroje
tak, aby odpovídaly vašim požadavkům.
Upravit můžete tyto typy tónů:

Obecná hlasitost zvukové
signalizace přístroje.

Výzva k vložení.

Výzva u ručních programů. Signál
se do programu vkládá ručně.

Výzva na konci doby přípravy.

Rozpoznána chyba (například
sondy teploty jádra) / zrušení.

Vypnutí potvrzovacího tónu
tlačítek.

Pro typy tónů lze upravit následující charakteristiku:

V tomto sloupci zvolte zvukový
signál.

V tomto sloupci nastavte
individuální hlasitost (0–100 %).

V tomto sloupci nastavte dobu
trvání signálu (trvale/vypnuto/
sekundy).

V tomto sloupci nastavte dobu
intervalu (vypnuto/sekundy/
žádný).

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko Nastavení.
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Krok Info/tlačítko Popis

3 Stiskněte tlačítko Akustická signalizace.

4 4
Stiskněte první pole, například tónu výzvy k
vložení, a vyberte zvukový signál, například
typ 4.

5 70% Stiskněte druhé pole a nastavte hlasitost tónu
výzvy k vložení, např. 70 %.

6 130 Stiskněte třetí pole a nastavte dobu trvání tónu
výzvy k vložení, např. 130 sekund.

7 25
Stiskněte třetí pole a nastavte dobu trvání
impulzů tónu výzvy k vložení, např. 25 sekund
za minutu.
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Pořadí a počet zásuvek (úrovní), hmotnost talířů

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko Nastavení.

Počet úrovní
Stiskněte tlačítko a nastavte počet zásuvek pro funkci ELC.

Pořadí úrovní
Stiskněte tlačítko a změňte pořadí číslování zásuvek.

Hmotnost talířů pro bankety
Stiskněte tlačítko a vyberte vhodnou hmotnost (prázdný banketový talíř).

Hmotnost talířů pro à la carte
Stiskněte tlačítko a vyberte vhodnou hmotnost (prázdný talíř na à la carte).
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Data HACCP se ukládají po dobu 10 dnů a v případě potřeby je lze z přístroje exportovat
prostřednictvím rozhraní USB. Pokud si přejete trvalé uložení, postupujte podle pokynů.

Stažení dat HACCP

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte disk USB do rozhraní pod ovládacím
panelem.

2 Stiskněte tlačítko MySCC.

3 Stisknutím tlačítka otevřete režim HACCP.

4 12.09.2011
Stiskněte první políčko datum/čas a pomocí
nastavovacího kolečka nastavte počáteční
datum pro požadovaná data.

5 22.09.2011
Stiskněte druhé políčko datum/čas a pomocí
nastavovacího kolečka nastavte konečné
datum pro požadovaná data.

6 Stisknutím tlačítka zahájíte stahování. Po
ukončení se disk USB zobrazí s háčkem.
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Protokolují se následující data:
– číslo šarže
– čas
– název varného programu
– teplota ve varném prostoru
– teplota jádra
– otevření/zavření dvířek
– změna provozního režimu
-CleanJet ®  +care
– připojení k zařízení k optimalizaci spotřeby energie
– 1/2 energie
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Obrázky
Můžete zařadit své vlastní obrázky pokrmů v programovacím režimu prostřednictvím
integrovaného USB portu. Předtím, než mohou být použity ve stroji , musí jednotlivý
obrázek pokrmu být převedený do speciálního formátu.
Na webových stránkách "Klubu" najdete uživatelsky přívětivé řešení pro úpravy obrázků
pokrmů . Zaregistrujte se zdarma na "Klubu" a používejte tuto funkci. Jednoduše
postupujte podle pokynů na "Klub" portálu na internetových stránkách výrobce.
Poté připojte USB zařízení obsahující uložené obrázky do Vašeho stroje a používejte
funkci pro uložení a mazání obrázků takto.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte disk USB se softwarem přístroje do
rozhraní pod ovládacím panelem.

2 Stiskněte tlačítko MySCC.

3 Stiskněte tlačítko.

4 Stiskněte tlačítko a vyberte funkci.
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Stáhnout obrázky
Stiskněte tlačítko pro uložení vlastních obrázků pokrmů na USB slot.

Stáhnout obrázky
Stiskněte tlačítko pro uložení obrázků na USB jako obrázky pokrmů v
programovacím režimu.

Odstranění vlastních obrázků
Stiskněte tlačítko pro smazání všech vašich vlastních obrázků pokrmů v režimu
programování.

Pokud nemůžete použít řešení na vebových stránkách "Klubu" , postupujte podle níže
uvedených pokynů pro ukládání obrázků:
 

- Rozlišení obrázku:pole,134x134 pixels
- Formát obrázku: PNG
- Velikost obrázku:až 50 kByte
- Jméno obrázku:povolené znaky "A-Z", "0-9", "_", jako "velké preclíky 2.png"
- Počet obrázků:až 100 obrázků

Všechny jednotlivé obrázky musí být uloženy na USB ve složce s názvem "userprogpix".

Potvrzovací háček signalizuje úspěšně dokončenou funkci. Vyjměte disk
USB teprve po potvrzení.
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Aktualizace softwaru, správa programu, data z přístroje

Pomocí integrovaného rozhraní USB můžete spravovat programy, aktualizovat software
přístroje a stahovat z něj data na disk USB.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte disk USB se softwarem přístroje do
rozhraní pod ovládacím panelem.

2 Stiskněte tlačítko MySCC.

3 Stiskněte tlačítko.

4 Stiskněte tlačítko a zvolte funkci.

Aktualizovat
Tlačítko bude aktivní, bude-li na disku USB rozpoznán software. Stisknutím
tlačítka spustíte aktualizaci Postupujte podle pokynů na obrazovce a neodpojujte
přístroj od napájení.
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Aktualizaci můžete spustit také vypnutím a zapnutím přístroje při připojeném paměťovém
modulu USB.
K aktualizaci softwaru se smějí používat jen originální paměťové moduly USB od výrobce.
Zajistěte také, aby se na paměťovém modulu USB nacházel pouze software, žádná data.

Stažení programů
Stiskněte tlačítko.

Rovněž 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.

Nahrávání programů
Stiskněte tlačítko. Varné programy se uloží na přístroji.

Vymazání všech programů
Stisknete-li tlačítko dvakrát, odstraníte v režimu programování všechny
programy, procesy a skupiny, které jste vytvořili.
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Nákupní košíky se nemažou. Nákupní košíky můžete tlačítkem odstranění mazat pouze v
režimu programování a po jednom.

HACCP
Stiskněte tlačítko. Na disk USB se uloží data HACCP za posledních 10 dní.

Podrobnosti naleznete v kapitole „HACCP“.
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Stažení dat z přístroje
Stiskněte tlačítko. Data z přístroje se uloží na disk USB.

Symbol USB se rozsvítí, jakmile je rozpoznán disk USB. Nyní lze data
přehrát, stáhnout nebo zapsat natrvalo.

Potvrzovací háček signalizuje úspěšně dokončenou funkci. Vyjměte disk
USB teprve po potvrzení.
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IP adresy
Přístroj můžete propojit se sítí pomocí volitelného rozhraní pro ethernet. Pro toto připojení
uložte své IP adresy dle pokynů.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte disk USB se softwarem přístroje do
rozhraní pod ovládacím panelem.

2 Stiskněte tlačítko MySCC.

3 Stiskněte tlačítko.

4 Stiskněte tlačítko a zvolte funkci.

5 IP pro LAN Stiskněte tlačítko a zadejte svou IP adresu pro
LAN

6 IP pro LAN Gateway Stiskněte tlačítko a zadejte svou IP adresu pro
LAN Gateway.

7 LAN Subnetmask Stiskněte tlačítko a zadejte adresu LAN
Subnetmask.
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Na servisní úrovni můžete generovat data jako typ přístroje/software či číslo horké linky.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC

2 Stiskněte tlačítko „Servis“.

Můj přístroj
Stisknutím tlačítka zobrazíte informace o typu zařízení a verzi softwaru.

Horká linka
Stisknutím tlačítka zobrazíte horkou linku pro servis či kuchaře.

Opláchnutí generátoru páry
Stisknutím tlačítka opláchnete generátor páry.

Vlastní test
Stisknutím tlačítka spustíte krátký automatický vlastní test přístroje. Dostanete
zprávu o tom, zda jsou veškeré funkce v pořádku.
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Předvádění / režim makety
Režim předvádění spustíte stisknutím tlačítka. Veškeré funkce přístroje jsou v
režimu předvádění jen simulované. Jídlo se nebude připravovat.

Na displeji poznáte aktivní režim makety.
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Nakonfigurujte si displej a přístupová oprávnění pomocí funkce „MyDisplay“. Přístup
můžete omezit natolik, aby uživatelé mohli volit například pouze vlastní uložené průběhy
přípravy.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko „MySCC“.

2 Stiskněte tlačítko „MyDisplay“.

Můj profil
Do zobrazení příslušného profilu přejdete stisknutím tlačítka, například „Profil 1“.
Pokud jste předtím v profilu zadali heslo, vyzve vás přístroj k jeho zadání.

Vypnutí profilu
Stisknutím tlačítka přejdete do výchozího zobrazení, opustíte zobrazení profilů.

Heslo pro „Vypnutí profilu“
Stisknutím tohoto tlačítka můžete uložit heslo pro deaktivaci profilů.



MySCC – MyDisplay

111 / 133

Uložíte-li heslo, bude povoleno všechny profily deaktivovat pouze po zadání hesla. Dejte pozor,
abyste heslo neztratili. Pokud byste heslo zapomněli, nebudete moci funkci MyDisplay nadále
deaktivovat. V takovém případě se obraťte na zákaznický servis.
Chcete-li konfigurovat profily, nesmí být aktivní žádný profil. (Tlačítko „Vypnutí profilu“.)

Změna profilu
Stisknutím tohoto tlačítka profil změníte. Otevřete se následující zobrazení.

Stažení profilu
Stisknutím tohoto tlačítka můžete z přístroje nahrávat profily na paměťový modul
USB. Než tlačítko stisknete, připojte paměťový modul USB.

Nahrání profilu
Stisknutím tohoto tlačítka můžete do přístroje nahrávat profily z paměťového
modulu USB. Než tlačítko stisknete, připojte paměťový modul USB.
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Výběr profilu

Pojmenování a ochrana profilu

Pojmenování profilu Uložení hesla

Uložíte-li heslo, bude povoleno profil aktivovat pouze po zadání hesla.

Omezení provozních režimů

Skrýt režim konvektomatu

Skrýt režim programování

Skrýt režim SelfCooking Control ® 

.
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Skrýt funkci CareControl Skrýt režim ELC ®  .

Stisknuté tlačítko představuje zobrazenou funkci. Nezvolené, resp. nestisknuté, světlé tlačítko
představuje skrytou funkci, pokud je profil aktivní.
Některé z funkcí se musejí nastavovat kombinací stisků tlačítka a otáčení nastavovacím
kolečkem.

Omezení nastavování a komunikace

Skrýt nastavení MySCC Skrýt komunikaci MySCC

Omezení režimu programování
Výběr zástupce v zobrazení
obrázků nebo seznamů v režimu
programování

Skrýt filtrování v zobrazení
seznamu

Výběr zástupce faktoru přiblížení
v zobrazení obrázků

Výběr zástupce filtrování
(např. skupina, ruční
programy atd.)

Nastavení zobrazení parametrů
přípravy: parametry přípravy
skryty, změna není možná

Skrýt možnost výběru zobrazení
obrázků nebo seznamu

Skrýt možnost vytváření
nových programů a měnění a
odstraňování stávajících

Výběr zástupce třídění
(např. podle abecedy,
typu atd.)

Nastavení zobrazení parametrů
přípravy: parametry přípravy
zobrazeny, avšak změna není
možná

Stiskněte tlačítko a
zvolte skupinu (např.
Lunchgroup), která se má
k profilu přiřadit.
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Funkce přiřazení ke skupinám: Při otevření filtru Skupina v režimu
programování se zobrazí pouze obsah přiřazené skupiny (Lunchgroup).
Přiřazení ke skupinám můžete kombinovat s funkcí Zástupce filtrování.
Chcete-li si v režimu programování zvolit pouze přiřazenou skupinu,
zvolte zástupce „group“.

Omezení režimu CareControl

Stiskněte tlačítko a zvolte
programy, které se mají skrýt.

V režimu CareControl již nebude možné spustit skryté čisticí programy
(tlačítko vypnuto). Dejte pozor, že určité čisticí programy (čisticí a
ošetřovací tablety) jsou nezbytné pro bezporuchový provoz přístroje.
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Omezení doplňkových informací a definování priorit

Skrytí informačního tlačítka a
funkce nápovědy

Uložení názvu, jenž se bude
zobrazovat v průběhu přípravy
(např. Poledne)

Stisknutím tohoto tlačítka si
zobrazíte adresářovou strukturu
skupiny programů

Stisknutím tohoto tlačítka
nastavíte důležitost profilu (5
= nejvyšší stupeň, 1 = nejnižší
stupeň)

Aktivací adresářové struktury se zobrazí složka a podsložka otevřené
skupiny nebo programu. Chcete-li si zobrazit strukturu cesty, otevřete
v režimu programování zobrazení obrázků a skupinu s dalšími
podskupinami.

Pomocí funkce Priorita můžete nastavit pořadí profilů. Z profilu s vyšší
prioritou se můžete na profil s nižší prioritou vždy přepnout bez zadávání
hesla. Pokud bylo předtím zadáno heslo, bude však všechny profily
možné deaktivovat pouze s heslem.
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Funkce nuceného čištění vyzve uživatele po uplynutí definované doby k vyčištění přístroje.
Jakmile se zobrazí výzva k vyčištění, bude přístroj znovu připraven k používání až po
vyčištění. Funkci nuceného čištění použijte, chcete-li si zajistit dodržování čisticích a
hygienických předpisů při provozu na směny.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko „MySCC“.

2 Stiskněte tlačítko „Nucené čištění“.

Zapnutí/vypnutí nuceného čištění
Nucené čištění zapnete či vypnete stisknutím tohoto tlačítka. Obrázek tlačítka
indikuje aktivní nucené čištění.

Doba do výzvy k vyčištění
Stiskněte tlačítko a nastavte dobu (v hodinách) do výzvy k vyčištění.

Odložení čištění
Stiskněte tlačítko a nastavte, o kolik hodin je možné čištění po zobrazení výzvy
odložit.
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Aktivní nucené čištění poznáte také podle upozornění na okamžik dalšího
čištění na displeji.
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Aby byla umožněna výměna dat v  souvislosti s  naším softwarem, systémem
KitchenManagement, musí být zařízení SelfCookingCenter® whitefficiency® připojeno
k  homogenní síti. V této síti se nachází také počítač, ve kterém je systém
KitchenManagement nainstalován.

Přitom platí následující pravidla:
- Zařízení SelfCookingCenter® whitefficiency® je sériově vybaveno síťovou kartou.
- Dodatečně musí být objednáno a nainstalováno volitelné komunikační rozhraní Ethernet.
- U zařízení je třeba nastavit IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu.
- Následně je zařízení SelfCookingCenter® whitefficiency® možno připojit k síti stejným

způsobem jako počítač.

Po dokončení tohoto postupu lze za použití počítače, který se nachází ve stejné síti, provést
test spojení prostřednictvím dotazu na síťovou adresu (ping).

Zařízení může být k síti připojeno prostřednictvím:
- routeru WLAN,
- adaptéru pro přenos dat po elektrických rozvodech,
- přístupového bodu.
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Servis vzduchového filtru
Stolní přístroje typu 6 × 1/1 GN, 6 × 2/1 GN, 10 × 1/1
GN a 10 × 2/1 GN:
Uvolněte vzduchový filtr zatlačením na rámeček na
obou zdrsněných stranách. Vyklopte filtr směrem dolů
a zcela jej vytáhněte z přístroje.
Vyčistěte vzduchový filtr v myčce nádobí (čištění
CleanJet ®  není možné!) a následně jej nechejte
uschnout. Je-li vzduchový filtr po vyčištění stále ještě
zcela zalepený a znečištění, musí se vyměnit.
Vzduchový filtr nejprve vsaďte zadními háčky do otvorů
na spodní straně přístroje a následně jej zajistěte
zatlačením odspoda nahoru (opačně oproti postupu při
vyjímání filtru).
Číslo vzduchového filtru: 40.03.461
Volně stojící přístroje typu 20 × 1/1 GN a 20 × 2/1
GN:
Potřebujete-li vyměnit vzduchový filtr u volně stojících
přístrojů 20 × 1/1 GN a 20 × 2/1 GN, kontaktujte svého
servisního partnera!
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Výměna těsnění dvířek
Těsnění dvířek je zasunuto ve vedení ve varném
prostoru.

- Vytáhněte staré těsnění z vedení.
- Vyčistěte vodicí lištu.
- Zasuňte do vedení nové těsnění (přídržné chlopně

navlhčete mýdlovou vodou).
- Obdélníková část těsnění musí být zcela zasunuta

do úchytného rámu.

Těsnění varného prostoru:
6 × 1/1 GN Č.: 20.00.394
6 × 2/1 GN Č.: 20.00.395
10 × 1/1 GN Č.: 20.00.396
10 × 2/1 GN Č.: 20.00.397
20 × 1/1 GN Č.: 20.00.398
20 × 2/1 GN
 

Č.: 20.00.399
 

Výměna halogenové žárovky
Přístroj nejprve vypněte pomocí zařízení
instalovaného v budově!

- Zakryjte odtok ve varném prostoru přístroje.
- Odstraňte rám se sklem a těsněním.
- Vyměňte halogenovou žárovku (č.: 3024.0201),

žárovky se nedotýkejte prsty.
- Rovněž vyměňte rám těsnění (č.: 40.00.094).

40.00.094).
- Přišroubujte rám se sklem a těsněním.
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Jednou měsíčně kontrolujte, zda se v napařovací trysce nenacházejí zbytky vápna.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vypněte přístroj.

2 Vyklopte závěsný stojan a vodicí plech vzduchu
směrem ke středu.

3
Povolte převlečnou matici napařovací trysky
(směr otáčení proti směru hodinových ručiček –
klíč velikosti 15).

Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí
poleptání!
Používejte: ochranný oděv, ochranné brýle,
ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje.
Napařovací trysku po odvápnění důkladně
opláchněte vodou.

4
Vložte napařovací trysku do odvápňovací
kapaliny a nechejte ji působit (napařovací tryska
musí být prosta vápna)
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Krok Info/tlačítko Popis

5 Montáž se provádí v opačném pořadí – dbejte
na montážní polohu
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Všeobecné informace o zobrazení poruch na displeji

Dojde-li k poruše přístroje,
zobrazí se na displeji
poruchová hlášení. Chcete-
li rychle kontaktovat
zákaznický servis, využijte
uvedené telefonní číslo.

Poruchy umožňující přístroj
nadále používat k vaření lze
potlačit stisknutím tlačítka
Zpět.
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Dbejte na navrhovaná opatření k odstranění poruchy uvedená v následující tabulce.

Poruchové
hlášení:

Kdy a jak Opatření

Servis 10 Po zapnutí na 30
sekund.

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
použít k vaření. Informujte zákaznický servis!

Servis 11 Po zapnutí na 30
sekund.

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
použít k vaření. Informujte zákaznický servis!

Servis 12 Po zapnutí na 30
sekund.

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
použít k vaření. Informujte zákaznický servis!

Servis 14 Při zapnutí na 30
sekund

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
používat jen v provozním režimu „Suché
horko“. Informujte zákaznický servis!

Servis 20 Indikace na 30
sekund při změně
provozního režimu,
při zapnutí, resp. při
zvolení provozních
režimů SelfCooking
Control ®  .

Práce s provozními režimy SelfCooking
Control ®  a programy není možná. Práce
v režimu konvektomatu je možná jen v
omezené míře. Informujte zákaznický servis!

Servis 23 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Vypněte přístroj – informujte zákaznický
servis!

Servis 24 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Vypněte přístroj – informujte zákaznický
servis!

Servis 25 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

CleanJet ®  +care nefunguje!
- Zcela otevřete vodní kohout.
- Zkontrolujte přítokové sítko – vyjměte

nádobu z varného prostoru.
- Nezjistíte-li žádné chyby, informujte

zákaznický servis.
- Objeví-li se při běžícím čištění CleanJet

®  +care hlášení Servis 25, odstraňte z
varného prostoru tablety a varný prostor
důkladně vypláchněte ruční sprchou (také
za vodicím plechem vzduchu).

- Přístroj lze na krátkou dobu použít k
vaření.



Poruchová hlášení

125 / 133

Poruchové
hlášení:

Kdy a jak Opatření

Informujte zákaznický servis!

Servis 26 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Objeví-li se poruchové hlášení při běžícím
čištění CleanJet ®  +care, přerušte čištění
CleanJet ®  . Pokud se poruchové hlášení
po přerušení čištění CleanJet ®  nadále
zobrazuje, odstraňte z varného prostoru
tablety a varný prostor důkladně vypláchněte
ruční sprchou (také za vodicím plechem
vzduchu). Informujte zákaznický servis!

Servis 27 Po zapnutí na 30
sekund.

Čištění CleanJet ®  +care není možné! Na pět
sekund vypněte a znovu zapněte napájení
elektřinou opatřením na místě instalace.

Servis 28 Po zapnutí na 30
sekund.

Informujte zákaznický servis!

Servis 29 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Zkontrolujte vzduchový filtr pod ovládacím
panelem a v případě potřeby jej vyměňte.
Zkontrolujte, zda na přístroj nepůsobí
externí zdroj tepla. Pokud servisní hlášení
přetrvává, informujte zákaznický servis!

Servis 31 Po zapnutí na 30
sekund.

Vadná sonda teploty jádra! Přístroj lze použít
k vaření bez sondy teploty jádra. Informujte
zákaznický servis!

Servis 32 –
plynové přístroje

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Zavřete plynový kohout! Informujte
zákaznický servis!

Servis 33 –
plynové přístroje

Nepřetržitě
zobrazováno po
provedení čtyř resetů.

Zavřete plynový kohout! Informujte
zákaznický servis!

Servis 34 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Případně postupujte dle výzvy na displeji.
Jestliže chyba přetrvává, informujte
zákaznický servis!

Servis 35 Po zapnutí na 30
sekund.

Připojte nástavec UltraVent ®  k napájení.
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Poruchové
hlášení:

Kdy a jak Opatření

Servis 36 Zobrazení na 30
sekund po zapnutí a
při změně provozního
režimu.

Vaření je možné jen v omezené míře –
informujte zákaznický servis!

Servis 37 Zobrazení na 30
sekund po zapnutí a
při změně provozního
režimu.

Vaření je možné jen v omezené míře –
informujte zákaznický servis!

Servis 40 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 41 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 42 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 43 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet  ®
+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 44 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 110 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Informujte zákaznický servis!

Servis 120 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Informujte zákaznický servis!
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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 po dokončení vaření
vždy vyčistěte 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
– blikající symbol
vodního kohoutu.

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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při položení odtokové trubice s nízkým
spádem.
Náprava: Položte odtokovou trubici tak,
jak je popsáno v návodu k instalaci.
Přístroj pravidelně čistěte funkcí
CleanJet ®  +care.

Přístroj po zapnutí
zobrazuje „Žádná
funkce“.

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).

U přístroje se nahoře
u odtokové trubice
během čištění
CleanJet ®  +care tvoří
pěna.

Příliš měkká voda.
 

Informujte zákaznický servis!
 

Odtok není správně
nainstalován.
 

Proveďte instalaci odtoku dle instalační
příručky.
 

V průběhu procesu
CleanJet ®  +care-
se doba běhu náhle
zvýší.

Porucha procesu
CleanJet ®  +care.

Zajistěte, aby byl vodicí plech vzduchu
a závěsný stojan ve varném prostoru
správně upevněn. V průběhu procesu
CleanJet ®  +care-se ve varném prostoru
nesmějí nacházet žádné nádoby nebo
plechy.

Přístroj zobrazuje
hlášení „Vyměňte filtr“.

Znečištěný vzduchový
filtr.

Vyměňte vzduchový filtr. Viz kapitolu
příručky „Domovní technika“. Hlášení
potvrdíte stisknutím šipky zpět.

Plynový přístroj
zobrazuje hlášení
„Zaměňte polaritu“.

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
Reset.

Přerušen přívod plynu
do přístroje.

Otevřete plynový kohout, zapněte odtah
kouře na stropě.
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Příliš nízký tlak plynu. Nechejte zkontrolovat zásobování
přístroje plynem.

Blikající tlačítko
provozních režimů.

Varný prostor je příliš
horký.

Zchlaďte varný prostor funkcí zchlazení
(viz kapitoly příručky „Všeobecné
pokyny k obsluze“, „Zchlazení“).
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Jako aktivního uživatele přístroje SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  vás srdečně zveme
na denní seminář Academy RATIONAL. V uvolněné atmosféře zjistíte, jak můžete
SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  optimálně a efektivně využít ve své kuchyni. Informace o
termínech a místech konání i osobní pozvánku získáte od svého specializovaného prodejce
nebo přímo na adrese www.club-rational.com. Účast je bezplatná!

Zaregistrujte se a staňte se členem!

Členové Klubu RATIONAL mají rovněž přístup k rozmanitým informacím, mohou si bezplatně
stahovat různé soubory a vyměňovat informace s kuchaři firmy RATIONAL či se svými
kolegy. Zaregistrujte se ještě dnes na adrese www.club-rational.com. Také členství v Klubu
Rational je bezplatné.

Přehled výhod členství v klubu:

Bezplatné aktualizace
Vždy nejnovější software pro SelfCookingCenter ®  !

Recepty – prostým stiskem klávesy
Ty nejlepší recepty pro váš přístroj SelfCookingCenter ®  whitefficiency ®  !

Soubory ke stažení
Dokumentace přístrojů všech řad!

ChefLine také prostřednictvím e-mailu
Kompetentní výpomoc mezi kuchaři!

Service Info také prostřednictvím e-mailu
Servis RATIONAL – vždy k dispozici!

Čtvrtletní newsletter
Abyste byli neustále správně informováni!

Odpovědi na časté dotazy
Co jste vždy chtěli vědět!

Zaregistrujte se ještě dnes!

www.club-rational.com
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