
VarioCookingCenter ®

Instruções de Funcionamento original



Estimado cliente:
Queremos felicitá-lo(a) pelo seu novo VarioCookingCenter ®  . Graças ao conceito visual do
VarioCooking ®  , um conceito de operação facilmente compreensível, obterá extraordinários
resultados num instante, praticamente sem necessidade de consultar o manual e sem custos
dispendiosos com formação.
No modo VarioCooking Control ®  , simplesmente selecione os respetivos alimentos e o seu
resultado de cozedura desejado premindo uma tecla – e feito!
No modo manual, todas as funções básicas do VarioCookingCenter ®  estarão disponíveis
para si.
No modo de programação/memorização poderá criar os seus próprios programas de cocção,
rapidamente e conforme o seu gosto.
Concedemos um prazo de garantia de 24 meses a partir da data de instalação inicial,
sempre e quando a garantia tenha sido registada completa e correctamente. As condições
de garantia não cobrem danos dos componentes de cristal, deterioro do material isolante ou
danos imputáveis a uma instalação incorrecta do aparelho, emprego indevido, mantimento
inadequado ou reparações deficientes.
Para que possa desfrutar amplamente das múltiplas possibilidades e vantagens do seu
VarioCookingCenter ®  , recomendamos que estude intensamente estas instruções de
utilização e as guarde num local de fácil acesso. Pode sempre aceder ao manual de
instruções através da tecla "?" no seu aparelho.

Desejamos-lhe muito êxito e que se divirta cozinhando com o VarioCookingCenter ®  !

RATIONAL

Sujeito a modificações que apoiem o progresso tecnológico!

Distribuidor: Instalador:

Data de instalação:

Número de série do
equipamento:
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Explicação dos pictogramas – Instruções de serviço

Perigo!
Situação de perigo
iminente capaz de
provocar lesões físicas
gravíssimas e acidentes
mortais.

Advertência!
Situação de perigo
potencial, capaz de
provocar lesões físicas
gravíssimas e acidentes
mortais.

Cuidado!
Situação de perigo
potencial, capaz de
provocar lesões físicas
ligeiras.

Perigo de explosão Perigo de incêndio! Perigo de
queimaduras!

Perigo de lesões Antes da colocação
em funcionamento, ler
atentamente o manual.

Atenção:
A inobservância destas
instruções pode provocar
danos materiais.

Conselhos práticos e
dicas para o emprego
diário do aparelho
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Indicações de segurança

Instruções gerais de segurança
Conserve este manual de instruções em lugar seguro e facilmente acessível a todos os
usuários do aparelho.
Em alternativa, as indicações de segurança podem ser acedidas premindo a tecla "?" no
visor do aparelho.
Em nenhum caso confiar-se-á a operação deste aparelho a menores ou a pessoas com
descapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais. O mesmo aplica no caso de pessoas faltas
de experiência e/ou os necessários conhecimentos, a não ser que obrem baixo a vigilância
e supervisão de um responsável de segurança.
A operação do aparelho efectuar-se-á exclusivamente com as mãos. Todo dano imputável
ao emprego de objectos afilados, pontudos ou similar, anula os direitos a reclamação por
garantia.
Para evitar o risco de acidentes e danos no aparelho mantenha ao pessoal operador
devidamente instruído em matéria de segurança, mediante cursos, seminários e programas
adequados.

Advertência!
Controlo diário do aparelho antes de ligá-lo para o uso

- Antes de utilizar o aparelho verifique que não tenham ficado restos de detergente na cuba.
- Retire objectos de acima do aparelho.

 

Advertência!
- Não armazene substâncias facilmente explosivas ou inflamáveis perto do aparelho –

Perigo de incêndio.
- Não cozinhe no aparelho alimentos susceptíveis a inflamar. As substâncias com um ponto

de inflamação baixo podem auto-inflamar - Perigo de incêndio.
- Não flameje alimentos no equipamento - perigo de incêndio!

 

Advertência!
- O VarioCookingCenter ®  deve ser disposto e instalado apenas por técnicos qualificados,

treinados e autorizados especificamente para este produto, de acordo com a legislação
local.

- A instalação, serviço, mantimento ou limpeza deficientes do aparelho, assim como a sua
melhora, podem provocar danos materiais, lesões físicas e acidentes de carácter mortal.
Antes de pôr em serviço o aparelho, leia detidamente as instruções de serviço.
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Indicações de segurança
- Este aparelho presta-se única e exclusivamente para a cocção de alimentos no sector da

gastronomia comercial. O seu emprego em propósitos alheios ao anteriormente indicado
será considerado como uso indevido e perigoso.

- Os detergentes e os correspondentes acessórios utilizar-se-ão exclusivamente para os
propósitos descritos neste manual de instruções. O seu emprego em propósitos alheios
ao anteriormente indicado será considerado como uso indevido e perigoso.

 

Medidas de segurança para o emprego do aparelho

Advertência!
- Utilize sempre indumentos de protecção térmica quando introduza ou tire os cestos, a

barra elevadora ou qualquer outro acessório da cuba quente ou por cima dela – perigo
de queimaduras!

- Cuba com líquidos a ferver ou muito quentes - perigo de queimaduras!
- Cuidado ao abrir a tampa do aparelho – saída de vapores quentes - perigo de

queimaduras!
- Com a tampa fechada pode escapar vapor - perigo de queimadura
- Virar a cuba cuidadosamente para evitar o derrame de líquidos quentes - perigo de

deslizar e de queimaduras!
- Não coloque objetos no painel de controle nem no VitroCeran (item opcional, indisponível

para 112T, 112L). A função de basculamento do sistema de cocção pode ser acionada
indevidamente ao colocar objetos no painel de controle ou no VitroCeran (item opcional,
indisponível para 112T, 112L). Há risco de escaldamento se você entrar em contato com
o alimento quente derramado.

- Ao cozinhar sob pressão (opção, não 112T, 112L), observe as quantidades de
enchimento mínimas admissíveis , necessárias para a produção de pressão, e as
capacidades de enchimento máximas admissíveis (ver marcação na cuba e o capítulo
“Indicações de utilização - Capacidade”) – perigo de queimadura através de efervescência
ou respingos ao abrir a tampa!

- Não efetuar a cocção a pressão com óleo, leite ou líquidos compostos.Perigo de ferimento!
- O VitroCeran (opção, não 112T, 112L) pode aquecer muito - Perigo de queimadura!
- Não utilize panelas ou frigideiras com cabo na placa vitrocerâmica – VitroCeran – (opção,

não 112T, 112L) nem as coloque sobre a consola de comando. Podem virar quando feche
a tampa e a cuba mexer - perigo de queimaduras!

- Não coloque utensílios de cozinha, recipientes de alumínio, etc., no VitroCeran (opção,
não 112T, 112L) ainda quente. Perigo de queimadura!

- Não utilize o VitroCeran (opção, não 112T, 112L) como superfície de armazenamento.
Perigo de queimadura!

- Observe os níveis de carga máxima e mínima permitida na cuba para os diversos
modos de cocção. O emprego inapropriado (inobservância dos níveis de carga) pode
provocar incêndios e queimaduras.
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Indicações de segurança
- Não encher água fria em cubas vazias pré-aquecidas - perigo de queimaduras!
- A temperatura exterior do aparelho pode exceder os 60°C – evite o contacto salvo pelos

elementos de controlo – perigo de queimaduras!
- Vaziar totalmente a cuba de aparelhos móveis antes de trasladá-los, para evitar o derrame

de líquidos - perigo de deslizar e de queimaduras!
- Quando utilizar o VarioMobil ®  : Tape os contentores que contenham líquidos e para evitar

os derrames - Perigo de deslizar e de queimaduras!
- Utilize recipientes de recolha suficientemente amplos para esvaziar - Perigo de deslizar

e de queimaduras!
- Não deixe aquecer a cuba nunca sem vigilância.

 

Advertência!
- Existe perigo de contrair lesões durante movimentações da tampa, processos de bloqueio

(opção de cozedura sob pressão, não 112T, 112L) ou oscilações da cuba!
- Se ao abrir ou fechar a tampa produzem movimentos bruscos, abra a tampa

completamente e não accione de novo o fechado. Informe imediatamente o seu parceiro
de serviço técnico. Para informar todos os utilizadores, o aviso seguinte tem de ser
colocado no equipamento: Atenção! Mecânica da tampa defeituosa. Não mexer a tampa.
– Perigo de ferimentos!

- Não depositar objectos sobre a tampa nem no seu ângulo de giro.
- Não coloque objetos no painel de controle nem no VitroCeran (item opcional, indisponível

para 112T, 112L). A função de basculamento do sistema de cocção pode ser acionada
indevidamente ao colocar objetos no painel de controle ou no VitroCeran (item opcional,
indisponível para 112T, 112L). Caso haja pessoas ou objetos na área de basculamento
da cuba, há risco de esmagamento pela movimentação da cuba.

- Calce com o travão as rodas de aparelhos móveis que devam funcionar como unidades
estacionárias. Os aparelhos podem rodar fortuitamente pelo chão de superfície desigual
– perigo de lesões!

- O carro do azeite, o carro dos cestos, o VarioMobil ®  e as unidades montadas sobre rodas
são suscetíveis a virar quando se deslocam por um chão de superfície irregular - perigo
de lesões!

- Ao colocar o VarioCoking Center ®  112T e 112L com pés enroscados, resulta um ponto
de esmagamento no canto dianteiro da cuba - perigo de lesões!

- Posicione o sensor térmico na tampa. Garanta que a ponta não aponta para a frente.Perigo
de ferimento!

- Não permita que a alavanca da válvula da cuba (só 112T, 112T) encaixe, porque isso
pode provocar o salpico de água ou de óleo quente. Perigo de queimadura!
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Indicações de segurança

PERIGO!
- Risco de escaldamento e queimadura ao cozinhar na pressão com álcool
- O VarioCookingCenter® foi pensado para cozinhar na pressão com água. Se você

preparar alimentos em líquidos cujo ponto de ebulição seja inferior ao da água, como é o
caso do álcool, e destravar a tampa da cuba, os líquidos quentes podem dilatar e serem
borrifados para fora da cuba em alta velocidade com o alimento. Isso pode resultar em
escaldamentos ou queimaduras gravíssimas.

- Ao cozinhar na pressão, somente utilize água como líquido de cocção e sempre use o
equipamento de proteção individual.

 

Instruções de segurança para o processo de fritura

Perigo!
- Não tente apagar incêndios de gordura ou azeite com água – perigo de explosão!
- Não ponha água em azeite - perigo de explosão!
- Não utilize o duche de mão quando trabalhar com azeite.  Perigo de explosão!
- Utilize o VitroCeran (opção, não 112T, 112L) apenas quando está protegido pela estrutura

ou em banho-maria (ver capítulo “Acessórios do aparelho”). Tenha em atenção para que
não respingue nenhum líquido na cuba. Perigo de explosão!

- Não utilize panelas ou frigideiras com cabo na placa vitrocerâmica (opcional, não 112T,
112L) nem as coloque sobre a consola de comando. Podem virar quando fecha a tampa
e a cuba mexer - perigo de explosão!

- Não evacue a gordura através da saída integrada da cuba -Perigo de explosão!
- A evacuação de gordura quente através da saída da cuba pode provocar danos no edifício.

Sobre esse assunto, não assumimos qualquer responsabilidade.
 

Advertência!
- Controle regularmente a qualidade do azeite. O azeite usado pode inflamar - perigo de

incêndio!
- Caso seja utilizada gordura sólida, esta deve ser derretida a uma temperatura de 50 °C,

no modo de operação Fritar. Enquanto derrete, feche a tampa do aparelho.
 

Advertência!
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Indicações de segurança
- No modo de cocção “Fritar” o azeite alcança temperaturas muito elevadas - perigo de

queimaduras!
- Ao fritar, tenha em atenção a capacidade mínima e máxima admissível (ver marcação

na cuba “min oil” e “max oil”) – perigo de queimadura devido a salpicos de óleo!
- Os cestos e o braço elevador aquecem muito durante o funcionamento - perigo de

queimaduras!
- Ajude-se do carro do azeite (ver capítulo “Acessórios do aparelho”) para vaziar a cuba,

ou de qualquer outro recipiente de boca suficientemente ampla. Coloque-o de modo que
não aconteçam derrames - Perigo de queimaduras!

- Virar a cuba cuidadosamente para evitar o derrame de líquidos quentes - perigo de
deslizar e de queimaduras!

- Evite as salpicaduras de azeite quente ao vaziar a cuba - Perigo de queimaduras!
- Observe as cargas máximas recomendadas no livro de cozinha.Para consultá-las, aperte

a tecla “?”- Perigo de queimaduras!
- O azeite forma espuma e salpica, especialmente quando introduzem grandes

quantidades de alimentos húmidos - Perigo de queimaduras!
- As temperaturas exteriores do equipamento podem ser superiores a 60 °C. Por isso, evite

o contacto salvo pelos elementos de controlo – perigo de queimadura!
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Conservação, Inspecção, Mantimento e Reparação

Mantimento
Para que o aço inoxidável conserve a sua alta qualidade, por razões de higiene e para evitar
um funcionamento anómalo do aparelho é imprescindível limpá-lo diariamente.

Advertência!
Se não limpa o aparelho adequadamente e com a frequência necessária correrá o risco de
que a gordura e os restos de alimentos acumulem na cuba de cocção e inflamem - perigo
de incêndio!
 

Advertência!
Limpeza - líquido químico de acção agressiva – Perigo de abrasão. Utilize vestimenta de
protecção, luvas, óculos e máscaras protectoras conforme ao prescrito pelas normas.
 

- Limpe o aparelho antes de utilizá-lo por primeira vez.
- Limpe os seus acessórios antes da primeira utilização.
- Deixe a válvula da cuba ligeiramente aberta quando o aparelho permaneça fora de serviço

prolongadamente (p. exemplo, pela noite).
- Não limpe a cuba com objectos afilados ou pontudos.
- Não utilizar um dispositivo de lavagem a alta pressão na limpeza.
- Sem ácido clorídrico , substâncias sulfurosas ou outras substâncias consumidoras de

oxigénio para a limpeza do aparelho e respetivos acessórios, pois a camada passiva do
aço inoxidável fica danificada e o aparelho ou os acessórios podem mudar de cor.

- Se necessário, ferva a cuba com vinagre diluído para remover a calcificação ou as
manchas ("Cores do arco íris" após cozinhar). A continuação, drenar a mistura de vinagre
e lavar bem com água limpa.

- Desaperte e limpe regularmente a válvula da cuba, (ver capítulo “Limpeza”).
- Observe as correspondentes instruções no pacote do detergente.
- Para a limpeza, consulte as instruções no capítulo “Limpeza”.
- Utilizar apenas detergentes abrasivos no interior da cuba! As outras superfícies são

sensíveis a riscos!
- Evite acumulações de sal nas superfícies de aço inoxidável. Para que o sal dissolva

rapidamente mexa bem quando incorpore sal aos alimentos.Para eliminar restos de sal
lave bem as superfícies com água fresca.
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Conservação, Inspecção, Mantimento e Reparação

Inspecção, Mantimento e Reparação

Perigo – Alta tensão!
- Os trabalhos de inspecção. mantimento e reparações confiar-se-ão exclusivamente à

habilidade técnica de um especialista.
- Antes de proceder a trabalhos de limpeza, inspecção, reparações ou mantimento,

desligue sempre o aparelho da rede eléctrica.
- No caso de aparelhos móveis, verifique que os cabos de alimentação e as tubagens

de toma de água e desaguadouro fiquem colocadas devidamente, de modo que não se
danifiquem quando seja necessário deslocar o aparelho. Quando mude o aparelho de
lugar verifique que está devidamente desconectado da electricidade e das tubagens da
acometida de água e desaguadouro. Quando restituir o aparelho ao seu lugar original,
ative de novo o travão de imobilização e verifique que as linhas de alimentação de energia,
acometida de água e desaguadouro fiquem instaladas conforme as normas.  Alinhar de
novo o aparelho em posição horizontal!

- Para que o seu aparelho se mantenha em perfeito estado funcional, confie a sua
inspecção como mínimo uma vez ao ano a um centro de serviço técnico certificado.

 

Responsabilidade
Toda instalação ou reparação não efectuada por especialistas autorizados ou com
peças de recâmbio originais, assim como qualquer melhora efectuada sem a prévia
autorização do fabricante provocam a invalidez da garantia e desligam ao fabricante de toda
responsabilidade sobre o produto.
Além disso, aplicam-se as especificações gerais e específicas determinadas pelo fabricante.
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Observações sobre a utilização do aparelho

Componentes funcionais (modelo 112T, 112L)
Placa de identificação
(com todos os dados
necessários:potência absorvida, tensão,
número de fases e frequência assim como
modelo, número de série do aparelho e
peso)

Painel de controlo

Selector rápido

Tampa do aparelho

Assa da tampa

Duche de mão (com dispositivo
recolhedor automático)

VarioDose

Sensor térmico

Cabide para o braço elevador

Válvula da cuba

Cuba

Tubuladuras do vapor modelo 112

Alavanca da válvula da cuba

VarioCookingCenter® 112T, 112L
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Observações sobre a utilização do aparelho

Componentes funcionais (VarioCookingCenter ®  112, 211, 311)
Placa de identificação
(com todos os dados
necessários:potência absorvida, tensão,
número de fases e frequência assim como
modelo, número de série do aparelho e
peso)

Painel de controlo

Selector rápido

Tampa do aparelho

Pega da tampa (não 211, 311)

Coberta do recinto do equipamento
eléctrico

Duche de mão (com dispositivo
recolhedor automático)

VarioDose

VitroCeran (opção)

Pés do aparelho (reguláveis em altura)

Caixa da ficha eléctrica 1N A C 230V

Sensor térmico

Cabide para o braço elevador

Fecho para a cocção sob pressão
(opção)

Válvula da cuba

Cuba

Tubuladuras do vapor modelo 112

VarioCookingCenter® 112, 112T sem 9, 11

VarioCookingCenter® 211 / 311 idênticos
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Observações sobre a utilização do aparelho

Observações gerais
- Evite colocar focos de calor (p. exemplo:pranchas, fritadeiras, etc.) perto do aparelho.
- O equipamento operará unicamente a uma temperatura ambiente superior a 5 °C. Se a

temperatura ambiente for inferior, aqueça a câmara de cocção a uma temperatura acima
de 5 °C antes de usar pela primeira vez.

- Em condiciones normais, o nível de emissão acústica do aparelho não excede os 70 dB.
- Utilize exclusivamente os acessórios originais de material refractário que oferece o

fabricante do aparelho.
- Limpe/lave sempre os acessórios antes de usá-los.
- Quando interrompa prolongadamente a operação do aparelho (dia de descanso, etc.) não

se esqueça de desconectar a alimentação central da água e a electricidade.
- As entradas de água (Duche de mão e VarioDose) devem ser utilizadas regularmente

para evitar o estancamento da água nas tubagens e a formação de germes. Se
interromper o serviço por mais de 3 dias ou após o transporte do equipamento,
aconselhamos enxaguar a VarioDose e o duche de mão com aprox. 10 litros de água (de
acordo com o comprimento da tubagem).

- Verifique que não tenham ficado restos de alimentos na zona da válvula da cuba.
- Não incorpore este aparelho ao lixo doméstico nem o entregue em pontos limpos

municipais. Se deseja, assistimos-lhe gostosamente com a eliminação do seu aparelho.

Cargas máximas dos diferentes modelos
VarioCookingCenter ®  112/112T: 15 kg por cuba
VarioCookingCenter ®  112L: 25 kg por cuba
VarioCookingCenter ®  211: 100 kg
VarioCookingCenter ®  311: 150 kg

"Não exceda a capacidade máxima admissível de carga para evitar que o seu aparelho se
danifique.
Observe as cargas máximas admissíveis de alimentos recomendadas no livro de cozinha.Para
consultá-las, aperte a tecla “?”
 
Atenção! Demonstramos que a conservação e o descongelamento de alimentos em espaços
de cocção não aquecidos é higienicamente muito preocupante!
Não devem ser descongelados ou guardados produtos congelados na cuba ou sobre a
consola de comando"
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Observações sobre a utilização do aparelho

Como trabalhar com o sensor térmico

Cuidado!
O sensor térmico pode estar muito quente – perigo de queimaduras! Não toque sem vestuário
de proteção - Perigo de queimaduras!

Cuidado!
Proteja adequadamente braços e mãos quando inserir o sensor térmico nos alimentos - Risco
de queimaduras!

Insira o sensor térmico na parte mais
grossa do produto. O sensor deve
atravessar o centro do alimento. O livro de
cozinha recolhe uma explicação detalhada
sobre a óptima colocação do sensor
térmico nos alimentos. a informação está
disponível apertando a tecla “?”

Coloque o sensor térmico, quando não
precise dele, no lugar previsto para tal
efeito na tampa da cuba, seguindo a
orientação indicada (cabo esticado, ponta
do sensor para o lado e encostada à
tampa).
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Observações sobre a utilização do aparelho

Em caso de utilização ou de posicionamento inadequados do sensor térmico, não assumimos
qualquer responsabilidade pelos danos.

Coloque o sensor térmico, quando não precise dele, no lugar previsto a tal efeito na tampa da
cuba, seguindo a orientação indicada - Risco de danos!
Não deixe o sensor térmico pendurado por fora da câmara de cozedura – Risco de danos!
Retire o sensor térmico do alimento antes de tirá-lo da cuba – Risco de danos!

Se o sensor térmico estiver mais quente do que a temperatura definida, ao iniciar um processo
de cozedura, (por ex. porque este estava no óleo de fritar durante o preaquecimento),
arrefeça-o antes de o colocar no alimento.
Observe para que este esteja seco quando entrar em contacto com o óleo - Perigo de
queimadura!
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Observações sobre a utilização do aparelho

Potência máxima tomadas elétricas
Aparelho Potência máx. Proteção

VarioCookingCenter
®  112 (não 112T,
112L)

2,3 kW 10 A

VarioCookingCenter
®  211/311

3,6 KW 16 A

Pesos dos aparelhos
Aparelho sem a opção

“Pressão”
com a opção “Pressão”

112T 99 kg não disponível
112 168 kg 186 kg
112L 132 kg não disponível
211 195 kg 223 kg
311 251 kg 279 kg
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Observações sobre a utilização do aparelho

Como trabalhar com o duche de mão
- Puxe da mangueira e aperte o botão de accionamento para utilizar o duche de mão.
- O duche de mão se enrola de novo automaticamente
- Deixe retroceder o duche de mão lentamente a sua posição inicial.

Advertência!
Não utilize o duche de mão quando trabalhe com azeite (frituras).
Feche a tampa da ficha eléctrica antes de utilizar o duche de mão.

Para evitar que a mangueira danifique, não puxe dela com força para extraí-la mais do que da.
Verifique que a mangueira do duche de mão tenha voltado a enrolar completamente após ao
uso.
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Instruções de funcionamento

Ecrã táctil e selector rápido.
O seu equipamento dispõe de um ecrã tátil. Tocando neste ecrã ligeiramente com o dedo,
poderá realizar as programações que deseja no aparelho.

Aperte uma tecla para activar o ecrã. O
marco vermelho lampeja para indicar a sua
activação.

O estado activo pode efectuar os ajustes
que precise com o selector rápido.

Alternativamente, poderá também deslocar
ou puxar da corredeira, mas estes ajustes
são só aproximados.

 

 
 
 
 
O ajuste vem aceitado apertando a tecla, o
mando selector ou após 4 segundos.
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Instruções de funcionamento

Display da rotina de arranque

Interruptor Con/Des

Modo manual

Cozer

Assar

Fritar

VarioCooking Control®-Modus

Top 10

Carne

Peixe

Acompanhamentos/Legumes

Produtos à base de ovos

Sopas e molhos

Lácteos e sobremesas

Finishing ®  e Serviço

Outras funções

Modo de programação/
memorização
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Instruções de funcionamento

Explicação das teclas

Tecla Início: Regresso à posição
de início (pressão longa da tecla)

Configuração do aparelho com
MyVCC (modelo 112/112T/112L)

A configuração do aparelho com
My VCC (modelo 112/112T/112L)
mostra quando está disponível
uma nova atualização do software
(apenas com opção Ethernet).
Prima a tecla e selecione, de
seguida, a tecla "Administração
do sistema" para executar a
atualização.

Tecla cinzenta de seleção da
cuba: Mudar para visualizar o
ecrã da cuba esquerda (modelo
112/112T/112L).

Luz vermelha da tecla de seleção
da cuba: Na cuba esquerda
está a executar-se um processo
de cocção (quadro da cuba
direita no display activado).
Quando é necessário intervir para
alguma coisa, a luz pisca (modelo
112/112T/112L).

Botão de função: Visualização
das teclas para o manuseamento
de componentes do aparelho
como é o caso de: tampa,
cuba, VarioDose, válvula da
cuba e VitroCeran (opção, não
112T/112L)

Tecla “Atrás”: Para pôr fim ao
processo ou aceder a um nível
superior.

Configuração do aparelho com
MyCVV (modelos 211/311)

A configuração do aparelho com
My VCC (modelos 211/311)
mostra quando está disponível
uma nova atualização do software
(apenas com opção Ethernet).
Prima a tecla e selecione, de
seguida, a tecla "Administração
do sistema" para executar a
atualização.

Tecla de seleção da cuba –
vermelha: Quadro do ecrã para
a cuba direita ativado (modelos
112/112T/112L)

Função de ajuda
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Instruções de funcionamento
Teclas com a tecla funcional premida

Mantendo esta tecla premida, a
tampa fecha. A tampa dos modelos
112/112T/112L fecha manualmente.

Ao premir esta tecla abre a tampa.
Voltando a premi-la, o movimento para. A
tampa dos modelos 112/112T/112L abre
manualmente.

Se a definição “VarioClose” for ativada pelo
MyVCC (apenas no modelo 112L), surge
uma outra tecla. Esta baixa a tampa de
forma motorizada, para simplificar o acesso
à pega para fechar a tampa em caso de
instalação mais alta. Após 3 segundos,
a tampa abre-se novamente de forma
automática, se esta não for fechada.
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Instruções de funcionamento

Advertência!
Se, ao abrir ou fechar a tampa, forem produzidos movimentos bruscos, abra a tampa
completamente e não acione de novo o fechamento. Informe sem demora o serviço técnico
certificado. Fixe neste caso, o seguinte rótulo de advertência ao aparelho para advertir do
perigo aos outros:
Atenção! Mecânica da tampa defeituosa. Não mexer na tampa. – Perigo de ferimentos!
Não depositar objetos sobre a tampa nem no seu ângulo de giro - Perigo de ferimentos!
Não coloque objetos no painel de controle nem no VitroCeran (item opcional, indisponível
para 112T, 112L). A função de basculamento do sistema de cocção pode ser acionada
indevidamente ao colocar objetos no painel de controle ou no VitroCeran (item opcional,
indisponível para 112T, 112L). Caso haja pessoas ou objetos na área de basculamento da
cuba, há risco de esmagamento pela movimentação da cuba.

Cuidado!
Abrir a tampa do aparelho com cuidado. Saída de vapores quentes - perigo de queimadura!
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Instruções de funcionamento

Mantendo apertada esta tecla, a cuba
descende. Os modos de cozedura não
arrancam enquanto a cuba não está
baixada por completo.

Após premir a tecla "Baixar a cuba", surge
uma outra tecla "Baixar automaticamente a
cuba". Se esta for acionada, a cuba baixa
automaticamente por completo (apenas
modelos 112, 112T, 112L).
 
A cuba dos modelos 211 e 311 baixa-se
automaticamente até 10°. De seguida,
pode premir novamente a tecla “baixar
cuba” e esta é baixada na totalidade.

Esta indicação surge (apenas nos modelos
211/311) quando a cuba foi baixada
automaticamente até 10°. Prima apenas
a tecla "baixar cuba" para a baixar por
completo.

 

Advertência!
Não depositar objetos sobre a tampa nem no seu ângulo de giro. - Perigo de ferimentos!

Mantendo esta tecla premida, a cuba
sobe. Para isso, a tampa deve estar
completamente aberta.
Atenção! Se utiliza o braço elevador, retire
previamente a mão.
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Instruções de funcionamento

Advertência!
Virar a cuba cuidadosamente para evitar o derrame de líquidos quentes - perigo de deslizar e
de queimaduras!
Utilize recipientes de recolha suficientemente amplos para esvaziar - Perigo de deslizar e de
queimaduras!
Para isso, recomendamos os nossos acessórios VarioMobil ®  e o carro de zeite.

VarioDose fria VarioDose quente (opção, não
112T/112L)

A função VarioDose permite incorporar
a quantidade exata de água diretamente
na cuba. Uma vez premida a tecla, ajuste
a quantidade de água necessária com
o seletor rápido. A conta atrás dos litros
a preencher inicia-se tão cedo como
aperte a tecla, o selector rápido ou após
4 segundos. Apertando de novo o seletor
rápido, interrompe o processo antes de
chegar à quantidade de litros ajustada.

 
 
 
Quantidades máximas de
preenchimento com a VarioDose
 
VarioCookingCenter ®  112/112T: 14 litros
por cuba
VarioCookingCenter ®  112L: 25 litros por
cuba
VarioCookingCenter ®  211: 100 litros
VarioCookingCenter ®  311: 150 litros
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Instruções de funcionamento

Apertando esta tecla abre a válvula da
cuba. Ao premir a tecla durante algum
tempo ajuda a evitar uma abertura
inadvertida da válvula da cuba.
Pode não abrir se a cuba estiver
demasiado quente ! Uma vez tenha
esfriado, poderá voltar a abri-la. A abertura
da válvula da cuba apenas é possível,
após seleção do processo “fritar” , se a
cuba for inclinada por completo .
No modelo 112T/112L, a abertura da
válvula da cuba realiza-se manualmente
através da alavanca da válvula da cuba.

Ao premir esta tecla fecha-se a válvula
da cuba. A válvula da cuba fecha-se
automaticamente quando seleciona um
processo ou um modo de cozedura manual.
No modelo 112T/112L, o fecho da válvula
da cuba realiza-se manualmente através da
alavanca da válvula da cuba.

Com o VarioCookingCenter ®  112T/112L, a
saída integrada da cuba é aberta e fechada
manualmente, acionando a alavanca da
válvula da cuba. Caso a válvula da cuba
seja aberta durante ou após a fritura,
ouve-se um sinal sonoro de aviso e a
válvula da cuba deve voltar a ser fechada
imediatamente. A gordura quente deve ser
vertida da cuba através do recorte e ser
eliminada de acordo com as disposições
legais aplicáveis.

Não utilize o duche de mão quando
trabalhar com azeite (frituras)!
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Instruções de funcionamento

Ao premir a tecla ativa-se o VitroCeran
(opção, não 112T, 112L). O selector rápido
permite ajustar 6 níveis diferentes de
aquecimento.

 

Vitrocerâmica (opção, não 112T,
112L): Nível 1
mínimo

Vitrocerâmica (opção, não 112T,
112L): Nível 6
máximo

Advertência!
A vitrocerâmica (opcional, não 112T, 112L) pode aquecer muito - Perigo de queimadura!
Não utilize panelas ou frigideiras com cabo na placa vitrocerâmica (opcional, não 112T, 112L)
nem as coloque sobre a consola de comando. Perigo de virar quando fecha a tampa e com o
movimento da cuba - Perigo de queimadura!
Não coloque objetos no painel de controle nem no VitroCeran (item opcional, indisponível
para 112T, 112L). A função de basculamento do sistema de cocção pode ser acionada
indevidamente ao colocar objetos no painel de controle ou no VitroCeran (item opcional,
indisponível para 112T, 112L). Há risco de escaldamento se você entrar em contato com o
alimento quente derramado.
Não coloque utensílios de cozinha, recipientes de alumínio, etc., no VitroCeran (opção, não
112T, 112L) ainda quente. Perigo de queimadura!
Não utilize a vitrocerâmica (opcional, não 112T, 112L) como superfície de armazenamento.
Perigo de queimadura!
Se a vitrocerâmica (opcional, não 112T, 112L) partir ou estalar, desligue imediatamente o
aparelho ou os componentes da rede. Perigo de ferimento!
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Instruções de funcionamento

Níveis de preenchimento da cuba
Para a sua própria segurança, não exceda os limites de preenchimento marcados na
cuba.

112/112T 112L
 

211 311
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Instruções de funcionamento
Níveis de enchimento gerais

Modelo Nível de
enchimento

permitido
mínimo

Nível de enchimento permitido
máximo

112/112T 3 litros 14 litros
112L 6 litros 25 litros
211 20 litros 100 litros
311 30 litros 150 litros

Modelo Nível de
enchimento

permitido
Nível de

enchimento
mínimo de azeite

Nível de enchimento permitido
máximo de azeite

112/112T 4 litros 9 litros*
112L 8 litros 14 litros*
211 30 litros 35 litros*
311 45 litros 49 litros*

* inicialmente devem-se verificar os níveis de carga máxima permitidos conforme DIN
18869-6. No VarioCookingCenter ®  311, encha com azeite frio só até à marca “MIN” (45
litros). A expansão térmica do azeite faz com que a temperatura de serviço alcance
automaticamente a marca "MAX" (49 litros). Deste modo cumprem-se as instruções de
segurança. Aliás, é mais fácil e mais cômodo de transportar esta quantidade de azeite no
carro.

Nível de enchimento ao cozinhar com cesto

Modelo Nível de
enchimento

permitido
para cozinhar com

cestos
112/112T 10 litros
112L 18 litros
211 60 litros
311 90 litros
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Instruções de funcionamento
Nível de enchimento ao cozinhar sob pressão (opção, não 112T/112L)
A pressão é criada através do evaporação da água. Tenha em atenção de que existe água
suficiente na cuba, a qual não é absorvida pelos alimentos durante a cocção.

Modelo Nível de
enchimento

permitido
mínimo

para cozedura sob
pressão

Nível de enchimento permitido
máximo

para cozedura sob pressão

112 2 litros 14 litros
211 20 litros 80 litros
311 30 litros 100 litros

Modelo Carga máxima
permitida

112/112T 15 kg/cuba
112L 25 kg/cuba
211 100 kg
311 150 kg

A quantidade de carregamento máxima admissível dos cestos dos acessórios
A quantidade de carregamento máxima admissível dos cestos dos acessórios depende do
alimento. Ver manual de utilização.
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Instruções de funcionamento

Advertência!
Observe os níveis de carga máxima e mínima permitida na cuba para os diversos modos de
cocção. A aplicação inapropriada (inobservância dos níveis de carga) pode provocar incêndios,
queimaduras e escaldaduras.

Não exceda a capacidade máxima de carga admissível para evitar que o seu aparelho se
danifique.
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Função de ajuda
O seu aparelho incorpora um manual de instruções detalhado e um livro de cozinha com
exemplos de aplicação e conselhos práticos para que possa beneficiar-se ao máximo de
todas as possibilidades que lhe oferece. A função de ajuda selecciona-se com a tecla “?“.

Explicação das teclas

Arrancar a função de ajuda

Visualizar as instruções de
segurança

Avançar uma página com a barra
de deslocamento

Abrir o capítulo seguinte

Abrir o menu de selecção e
seleccionar o manual

Sair da função de ajuda

Retroceder uma página com a
barra de deslocamento

Abrir o capítulo precedente
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Instruções de funcionamento

Resume dos modos operativos

Após a conexão do aparelho ou pressionando
durante algum tempo a tecla Home acede ao
nível do início. Aqui podem ser selecionados os
três modos do VarioCookingCenter ®  .

VarioCooking
Control®-Modus

Modo manual Modo de
programação/
memorização

Com o acionamento
das teclas Carne,
Peixe, Legumes e
acompanhamentos,
Produtos com ovos, Sopas
e molhos, Lácteos e
sobremesas ou Finishing ®  e
Serviço, abre-se a seleção
dos processos de cocção
do modo VarioCooking
Control ®   .

Com o acionamento das
teclas Cozer, Assar ou
Fritar, acede ao modo
manual.
 
No caso de aparelhos
dotados da “opção não
fritar”, a tecla fritar, esta
tecla aparece em cinzento.

Como o acionamento da
tecla Programação, acede
ao modo Programação/
Memorização.
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Instruções de funcionamento

Condição prévia

Condição prévia “Abrir por completo a tampa”
Abra a tampa completamente.
Esta mensagem aparece se, com a tampa fechada ou não totalmente aberta, tiver escolhido
um processo ou um modo manual.
Se a tampa permanecer fechada, a temperatura é reduzida.
 

Condição prévia: “Abrir a tampa ao utilizar o
VarioClose” (apenas modelo 112L)

Prima a tecla “VarioClose” para abrir a tampa por completo.
É exibida esta mensagem, se, ao baixar a tampa através do "VarioClose", ocorrer uma
falha de energia e, de seguida, escolher um processo ou um modo de cocção manual.
 

Condição prévia “Baixar a cuba por completo”
Baixe completamente a cuba.
Esta mensagem aparece se, com a cuba não completamente baixada, tiver selecionado um
processo ou um modo manual.
 

Condição prévia “Elevar por completo a cuba após fritar”
Levante completamente a cuba.
Esta mensagem aparece se a última seleção tiver sido um processo de fritura ou a fritura
manual. O óleo ou azeite tem que ser vaziado completamente e a cuba tem que ser
totalmente elevada. De seguida, é ativada novamente a admissão de água automática
VarioDose e a abertura do escoamento da cuba.
 

Condição prévia “Cozinhar com a função de cesto
suspendida. Elevar cesto”

Prima a tecla “Elevar cesto”.
Esta mensagem é exibida, se a função AutoLift estiver ativada e o processo tiver sido
interrompido com o cesto baixado.
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Instruções de funcionamento

Condição prévia “Temperatura para abrir a válvula da cuba
demasiado alta” (só modelo 112, 211, 311)

Deixe a cuba arrefecer primeiro.
Esta mensagem aparece se as temperaturas para abrir a válvula estiverem demasiado altas.
 

Condição prévia: “Temperatura demasiado elevada”
A entrada de água não é possível neste momento.
Esta mensagem aparece quando a entrada de água na cuba, devido à temperatura elevada,
é demasiado perigosa - perigo de queimadura . Por favor, deixe primeiro a cuba arrefecer.
 

Condição prévia “Desbloquear por completo a tampa” (opção,
não 112T/112L)

Por favor, desbloqueie a tampa.
Esta mensagem é exibida, se a tampa ainda estiver parcial ou totalmente bloqueada após
a cocção sob pressão.
 

Condição prévia “Descarga de pressão - aguardar” (opção,
não 112T/112L)

Por favor, espere até a pressão estar totalmente descarregada. Não desligue o equipamento.
Aparece esta mensagem se o processo de pressão tiver sido interrompido prematuramente.
 

Condição prévia “Fechar válvula da cuba” (112T/112L)
Feche a válvula da cuba.
Esta mensagem aparece quando, com a válvula da cuba aberta, é selecionado um processo
ou um modo manual. Guie a alavanca da válvula da cuba lentamente até à posição superior.
Não deixe prender - perigo de queimadura .
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Advertência "Fechar válvula da cuba" (112T/112L)
Feche imediatamente a válvula da cuba.
Esta mensagem aparece quando a válvula da cuba é aberta durante ou após a fritura. Antes
de abrir novamente a válvula da cuba, levante completamente a cuba para esvaziar por
completo o óleo.
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Modo VarioCooking Control ®

No modo VarioCooking Control ®  , selecione apenas os respetivos alimentos e o seu
resultado de cozedura desejado ao premir a tecla. O tempo de cozedura e a temperatura
são ajustados continuamente. É exibido o tempo restante calculado. Consulte exemplos e
indicações úteis no manual de utilização que pode aceder ao premir na tecla "?".

Teclas e pictogramas no modo VarioCooking Control ®

Velocidade de cozedura

Delta T

Tempo de cozedura

Dourado

Temperatura

Sensor térmico

Cesto

Tipos de chocolate

Temperatura do núcleo/Ponto de
cozedura

Ponto de cozedura para ovos

Tamanho da peça

Intensidade do dourado

Espessura da peça

Tipo de carne

Viscosidade
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Modo VarioCooking Control ®

Avisos e instruções para intervir durante o processo

Preaquecer

Entrada de água

Indicação para baixar a tampa

Indicação para bloquear a tampa
(opção, não 112T, 112L)

Indicação para desbloquear a
tampa (opção, não 112T, 112L)

Temperatura do banho-maria

Indicação Descarga de pressão
(opção, não 112T, 112L)

Indicação Passo de cozedura

Indicação Fim do passo de
cozedura

Indicação Falha de energia

Indicação para inserir a grelha do
fundo da cuba

Indicação para carregar

Indicação para colocar chocolate
em banho-maria

Indicação para acrescentar
líquido

Indicação para picar o sensor
térmico no alimento (exemplo:
carne)

Indicação para colocar
novamente o sensor térmico.

Convite a inserir o sensor térmico
no líquido de cocção

Indicação para colocar
novamente o sensor térmico.

Indicação para virar o alimento
(exemplo: peixe)

Indicação para incorporar e
misturar
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Indicação do nível de
enchimento admissível máximo
na cozedura sob pressão (opção,
não 112T, 112L)
Modelo 112: 14 litros
Modelo 211: 80 litros
Modelo 311: 100 litros

Display do processo de
emergência em caso de sensor
térmico não colocado ou mal
colocado

Indicação do sensor térmico com
defeito. Não é possível selecionar
alguns processos. Entrar em
contacto com um técnico.

Indicação para incorporar,
misturar e inserir sensor térmico
 
 
 
 

Indicação para mexer

Indicação para triturar
Kaiserschmarrn

Tecla de confirmação / Sim

Tecla de cancelamento / Não

Opções no final da cozedura

Tempo continuado

Manter quente

Transferir sensor térmico

Nova carga
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Tecla Info
A tecla Info visualiza o número de passos dos que se compõe o processo de cocção actual
e as opções pode seleccionar adicionalmente.

Visualização da sequência de
cocção

 
O seguinte exemplo ilustra o procedimento para “carne, assar”

Preaquecimento

Carregar

Inserir
sensor

Assar (voltear) Assar

Nova carga (Continuar
tempo)

     

A informação o convites nas celas representam a sequência do processo de cocção. As
teclas no fim da fila indicam as opções disponíveis no fim da cocção.
Se na cela existem dois convites diferentes visualizar-se-á a primeira ou a inferior, em função
do ajuste dos parâmetros de cocção. No exemplo acima visualiza-se o convite “carregar”
quando tenha seleccionado “fino” para o grossura do alimento e com “inserir sensor” para
quando seleccione “grosso”. O convite entre parêntese “dar a volta” e a opção “continuar
tempo” visualizam-se só quando seleccionou “grosso” ou “fino”.
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Os 2 exemplos seguintes expõem brevemente a operação do aparelho. O livro de cozinha
recolhe conselhos úteis e práticas de cocção.Para activar esta informação aperte a tecla “?”

Exemplo 1: Estufado

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Seleccione a categoria de produtos "carne".

2 Estufar Seleccione o modo de cocção “estufar”.

3 Aperte a tecla e seleccione o alouramento
conveniente.

4 Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo desejada.

5 O aparelho pré-aquece automaticamente

6 Alourar Convite a carregar e alourar.

7 Alouram. terminado??
Confirme para por fim à fase de alouramento
quando os produtos tenham alcançado o
dourado que deseja.

8 Convite a acrescentar líquido.
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Etapa Informações/Botão Instruções

9 Convite a inserir sensor térmico

10 Cocção a pressão
Seleção de cozedura sob pressão (em caso
de equipamentos com opção de cozedura sob
pressão, não 112T, 112L).

11 Convite a baixar a tampa

12
Pedido para bloquear a tampa, quando
selecionado com “pressão” (opção, não 112T,
112L).

13 Passo de cocção –visualiza-se a ampulheta e o
tempo restante.

14
Pedido para desbloquear a tampa, quando
selecionado com “pressão” (opção, não 112T,
112L).

15
Tempo de cocção acabado – o avisador
dispara, visualiza-se o tempo de cocção
completo. Possibilidade de seleccionar agora
as opções seguintes.
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Se for detetado que o sensor térmico não foi definido ou foi mal definido, soa
um sinal e no display visualiza-se uma mensagem solicitando a redefinição
do sensor.

Aperte a tecla “programação” para guardar os seus próprios ajustes (ver
capítulo "Modo Programação/Memorização")
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Exemplo 2: Cozer massa

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Seleccione a categoria de produtos “legumes e
acompanhamentos”.

2 Cozer massa Seleccione o modo de cocção “cozer massa”.

3 seleccione cocção com/sem cesto.

4 Aperte a tecla e seleccione o estilo de cocção
conveniente.

5 Aperte esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado (recomendação do fabricante).

6a A cuba enche automaticamente de água
quando selecciona “com” cesto.

6b Molhada? Convite a encher com água, quando
seleccione “sem” cesto.

7 O aparelho pré-aquece automaticamente
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Etapa Informações/Botão Instruções

8 Convite a “carregar”.

9 Passo de cocção –visualiza-se a ampulheta e o
tempo restante.

10
Tempo de cocção acabado – o avisador
dispara, visualiza-se o tempo de cocção
completo. Possibilidade de seleccionar agora
as opções seguintes.

Aperte a tecla “programação” para guardar os seus próprios ajustes (ver
capítulo "Modo Programação/Memorização")
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Top 10
O Top 10 permite-lhe ter acesso de forma direta e rápida às suas 10 aplicações mais
utilizadas.

Prima a tecla VCC no ecrã inicial para
aceder ao Top 10.

Selecione o seu resultado desejado entre
os 10 caminhos de cozedura ideais.

Não são apresentados programas manuais no Top 10  .
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Modo manual
No modo manual, todas as funções básicas do VarioCookingCenter ®  estarão disponíveis
para si.

Teclas e pictogramas no modo manual

Cozer

Assar

Fritar

Temperatura de cocção

Temperatura de ebulição

Cocção Delta T

PowerBoost TM

Tempo de cozedura

Temperatura do núcleo

Preaquecimento

Operação contínua

Cozedura sob pressão (opcional,
não 112T, 112L)
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Trabalhar com cesto

Apertando a tecla da temperatura de cocção podem consultar os dados de cocção actuais; p.
ex. temperatura de núcleo efectiva e tempo de cocção executado.
Mantendo a tecla da temperatura de cocção apertada durante 10 segundos visualizam-se
todos os valores efectivos. Apertando de novo a tecla da temperatura de cocção volta-se aos
valores teóricos.
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Cozer
No modo “Cozer”, pode ajustar uma temperatura de cocção de 30 °C até uma temperatura
de ebulição . O ajuste básico do aparelho equivale à temperatura de ebulição.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Selecione o modo de cocção "cozer".

2 Aperte a tecla e ajuste a temperatura de cocção
conveniente.

3a Prima esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.

3b Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo conveniente.

No modo “Cozer”, podem ser selecionadas as funções adicionais PowerBoost TM  ,
preaquecimento, funcionamento contínuo, cozedura com cesto, cozedura com pressão (opção,
não 112T, 112L) e cozedura Delta-T.
-Se a tampa está fechada aquecerá só no máx.3 °C, mesmo que tenha seleccionado uma
temperatura mais elevada (risco de formação de pressão).
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Cozinhar com PowerBoost TM

O PowerBoost TM  permite um ajuste sensível da cocção, desde suave a vaporizado, até
cocção fervente. Para esse efeito, é possível selecionar entre os níveis 1 e 6 do PowerBoost
TM  .
Seleccionáveis mediante o modo de cocção manual “cozer”.

Aperte a tecla e gire o selector
rápido para a direita sobre a
temperatura de ebulição.

Nível 1 do PowerBoost TM

cocção vaporizado
Nível 6 do PowerBoost TM

cocção fervente
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Cocção Delta T
A cocção Delta-T presta-se particularmente para a preparação de carnes. A temperatura
Delta-T equivale à diferença entre a temperatura de núcleo e a temperatura da câmara de
cocção. O aumento lento da temperatura do forno até ao fim do processo de cocção com
uma diferença constante respeito à correspondente temperatura do núcleo térmico, faz que
a carne seja submetida a um processo de cocção mais longo e mais delicado. Como Delta,
as temperaturas podem ser ajustadas entre 10 °C e 40 °C .
Seleccionáveis mediante o modo de cocção manual “cozer”.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Selecione o modo de cocção "cozer".

2 Aperte a tecla "Delta-T"

3 25°C Ajuste a temperatura de cocção Delta-T
conveniente.
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Etapa Informações/Botão Instruções

4 Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo desejada.

Na cocção Delta-T não é possível ajustar o tempo de cocção.
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Cozedura sob pressão (opcional, não 112T, 112L)
Através da utilização da cozedura sob pressão reduz substancialmente o tempo de cozedura
para os alimentos selecionados.
No VarioCooking Control ®  encontra processos de cocção inteligentes adaptados aos
respetivos alimentos com a opção de cocção sob pressão. Recomendamos a utilização da
cozedura sob pressão com este processo de cozedura inteligente. Consulte os detalhes
para o efeito, no manual de aplicação que pode aceder ao premir na tecla "?".

Advertência!
Em caso de cocção sob pressão tenha em atenção a capacidade admissível mínima
necessária para a pressurização, assim como a capacidade admissível máxima  (consulte
a marcação na cuba e no capítulo “Indicações de utilização - Capacidade”) – perigo de
queimadura através de efervescência ou respingos ao abrir a tampa!
 
Nível de enchimento admissível mínimo
Modelo 112: 2 litros
Modelo 211: 20 litros
Modelo 311: 30 litros
 
Nível de enchimento admissível máximo
Modelo 112: 14 litros
Modelo 211: 80 litros
Modelo 311: 100 litros
 
Não executar a cozedura sob pressão com óleo, leite ou líquidos afins - perigo de ferimento!

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Selecione o modo de cocção "cozer".

2 Prima a tecla "cocção a pressão"
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Etapa Informações/Botão Instruções

3a
Prima esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.
Nota: Não pode ser ajustada nenhuma
temperatura.

3b Prima esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo desejada.

4

Prima e mantenha premida a tecla “baixar
tampa” ou feche a tampa manualmente (modelo
112).
Antes de fechar a tampa verifique se a junta e
a superfície de contacto da junta com a cuba
estão limpas, e verifique que não tenha nenhum
objeto entre a tampa e a margem da cuba.

5
Quando a cuba está completamente fechada
visualizar-se-á a tecla “bloquear tampa”. Prima
e mantenha premida a tecla para bloquear a
tampa.

6
Assim que a tampa esteja bloqueada começa
a formação de pressão. De seguida, o tempo
começa a executar-se.

7
Quando o tempo terminar ou o aparelho tenha
atingido a temperatura de núcleo selecionada,
começará a descarga de pressão.

8
Após a descarga de pressão aparece a tecla
“desbloquear tampa”. Prima e mantenha
premida a tecla para desbloquear a tampa.
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Cuidado!
Ao abrir a tampa após a cozedura sob pressão pode sair vapor quente - perigo de
queimaduras!

Durante o processo, a cozedura sob pressão pode ser interrompida, ao premir a tecla Home
durante, pelo menos, 4 segundos. Além disso, a cozedura sob pressão é interrompida ao repor
o tempo em 00:00. Segue-se a pressurização automática.
 
Execute, uma vez por semana, um ciclo de limpeza do sistema de pressão, ao encher a cuba
pré-limpa até à capacidade admissível mín  com água  (112 : 2 litros; 211: 20 litros; 311:
30 litros ) e iniciar um modo de pressão de 5 minutos.

Se a cozedura sob pressão não estiver disponível, a tecla é apresentada a
cinzento. A cozedura sob pressão apenas pode ser utilizada após a reparação
do sistema de temperatura.
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Assar
No modo “Assar”, pode ajustar uma temperatura de cocção entre 30 °C e 250 °C . O ajuste
básico do aparelho equivale a 200 °C.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Seleccione o modo de cocção "Assar".

2 Aperte esta tecla e ajuste a temperatura
desejada para a cuba.

3a Aperte esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.

3b Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo conveniente.

No modo de cocção “Assar” pode seleccionar as funções adicionais “Pré-aquec.” e
“funcionamento contínuo”.
Se a tampa está fechada aquecerá só ao máx.150°C, mesmo que tenha seleccionado uma
temperatura mais elevada (risco de danos).
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Cuidado!
No encher de água fria a cuba pré-aquecida vazia - Perigo de queimadura!
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Fritar
No modo de cocção “Fritar” pode ajustar uma temperatura de cocção entre 30 °C e 180 °C
. O ajuste básico do aparelho equivale a 175°C.

Perigo!
Não colocar gordura e óleo queimados em água!
Não verta água em azeite.
Não utilize o duche de mão quando trabalhe com azeite.
Utilize o VitroCeran (opção, não 112T, 112L) apenas quando está protegido pela estrutura
ou em banho-maria (ver capítulo “Acessórios do aparelho”). Tenha em atenção para que não
respingue nenhum líquido na cuba!
Não utilize panelas ou frigideiras com cabo na placa vitrocerâmica – VitroCeran – (opção, não
112T, 112L) nem as coloque sobre a consola de comando. Perigo de queda ao fechar a tampa
e ao mover a cuba!
Não coloque objetos no painel de controle nem no VitroCeran (item opcional, indisponível
para 112T, 112L). A função de basculamento do sistema de cocção pode ser acionada
indevidamente ao colocar objetos no painel de controle ou no VitroCeran (item opcional,
indisponível para 112T, 112L). Há risco de escaldamento se você entrar em contato com o
alimento quente derramado.

Advertência!
Óleo quente no modo de funcionamento Fritar!
Ao fritar tenha em atenção a capacidade admissível mínima e máxima – perigo de
queimadura devido a salpicos de óleo!
 
Nível de enchimento admissível mínimo
Modelo 112/112T: 4 litros
Modelo 112L: 8 litros
Modelo 211: 30 litros
Modelo 311: 45 litros
 
Nível de enchimento admissível máximo
Modelo 112/112T: 9 litros
Modelo 112L: 14 litros
Modelo 211: 35 litros
Modelo 311: 49 litros
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Os cestos e o braço elevador aquecem muito durante o funcionamento.
Ajude-se do carro do azeite (ver capítulo “Acessórios do aparelho”) para vaziar a cuba, ou
de qualquer outro recipiente de boca suficientemente ampla. Coloque-o de modo que não
aconteçam derrames.
Virar a cuba cuidadosamente para evitar o derrame de líquidos quentes - perigo de deslizar e
de queimaduras!
Evite as salpicaduras de azeite quente ao vaziar a cuba - Perigo de queimaduras!
No VarioCookingCenter ®  112T e 112L, a saída integrada da cuba é aberta e fechada
manualmente, acionando a alavanca da válvula da cuba. Caso a válvula da cuba seja aberta
durante ou após a fritura, ouve-se um sinal sonoro de aviso e a válvula da cuba deve voltar a
ser fechada imediatamente.
A gordura quente deve ser vertida da cuba através do recorte e ser eliminada de acordo com
as disposições legais aplicáveis.
Observe as cargas máximas recomendadas no livro de cozinha.Para consultá-las, aperte a
tecla “?”
O azeite forma espuma e salpica, especialmente quando se introduzem grandes quantidades
de alimentos húmidos.
A temperatura exterior do aparelho pode exceder os 60°C; evite tocá-lo salvo nos elementos
de controlo.

Advertência!
Controle regularmente a qualidade do azeite. O azeite usado pode inflamar-se.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Selecione o modo “Fritar”.

2 Aperte a tecla e ajuste a temperatura
conveniente para o azeite.
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Etapa Informações/Botão Instruções

3a Aperte esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.

3b Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo conveniente.

No modo de cocção “fritar” é possível seleccionar as funções adicionais:Pré-aquecer,
funcionamento contínuo e fritar no cesto.
Se a tampa está fechada aquecerá só ao máx.150°C, mesmo que tenha seleccionado uma
temperatura mais elevada (risco de danos).
O aparelho desconecta si a temperatura do azeite excede os 230°C.
No VarioCookingCenter ®  112T e 112L, a saída integrada da cuba é aberta e fechada
manualmente, acionando a alavanca da válvula da cuba. Caso a válvula da cuba seja aberta
durante ou após a fritura, ouve-se um sinal sonoro de aviso e a válvula da cuba deve voltar a
ser fechada imediatamente.
Só é possível/admissível mudar o modo  ou abrir a válvula da cuba quando o azeite tiver
sido completamente vaziado, virando a cuba . Aconselhamos utilizar o carro de azeite (ver
capítulo “Acessórios do aparelho”).
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Ajuste do tempo ou funcionamento contínuo

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Seleccione um modo de cocção, p. ex. "cozer".

2a Aperte a tecla “tempo de cocção” para ajustar o
tempo de cocção conveniente.

2b
Aperte a tecla „Contínuo“ para o funcionamento
contínuo do aparelho. Por cima da corredeira
do tempo de cocção se visualiza “CONTÍNUO”.

Preaquecimento

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Seleccione um modo de cocção, p. ex. "cozer".

2 Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de pré-
aquecimento conveniente.

3
Aperte a tecla "Pré-aquec." A animação
visualiza-se enquanto ou pré-aquecimento
permaneça activado.
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Ajuste da agora: Ver capítulo “Data e hora” em “MyVCC - Ajustamentos”.

Ajuste do formato do tempo real : Ver capítulo “Formato do tempo real” em “MyVCC -
Ajustamentos”.

Ajuste do formato do tempo de cocção : Ver capítulo “Formato do tempo real” em “MyVCC -
Ajustamentos”.

Ajuste da hora de início: Ver capítulo “Seleção da hora de início” em “MyVCC - Definições
avançadas”.
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Trabalhar com cesto
Nos modos de cocção manuais “cozer” e “fritar” é possível seleccionar a função adicional
“trabalhar com cesto”.

Etapa Informações/Botão Instruções

1a Seleccione o modo de cocção "cozer".

1b ou, seleccione o modo de cocção "fritar".

2 Aperte a tecla "trabalhar com cesto"

3 Aperte a tecla e ajuste a temperatura de cocção
conveniente.

4a Prima esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.

4b Prima esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo desejada.

5
Tão cedo como tenha ajustado um tempo de
cocção ou a temperatura do núcleo visualizar-
se-á o convite a “carregar”. Confirme quando
tenha introduzido os alimentos nos cestos.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Portuguese (BR) - © RATIONAL

71 / 158



Modo manual

Etapa Informações/Botão Instruções

6 Os cestos descendem automaticamente.

7a

É possível subir os cestos durante a cocção.
para isso, simplesmente aperte a tecla
“trabalhar com cesto”. A cronometragem detém-
se e recupera o seu funcionamento quando
volte a baixar os cestos.

7b
Os cestos sobem automaticamente quando
o tempo de cocção acaba ou quando o
aparelho alcançou a temperatura de núcleo
seleccionada.

Na cozedura com cesto, podem ser selecionadas as funções adicionais PowerBoost TM  ,
preaquecimento e cozedura Delta-T.
Quando frite com cesto é possível seleccionar a função adicional “Pré-aquec.”.

Utilize sempre indumentos de protecção térmica quando introduza ou tire os cestos e o braço
elevador da cuba quente ou por cima da cuba.
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Como trabalhar com o sensor térmico
O sensor térmico permite controlar o processo de cocção mediante a medição da
temperatura núcleo. Além disso, o sensor serve também para protocolar os dados APPCC.
Pode-se utilizar em qualquer modo de cocção manual, aliás, é imprescindível para a cocção
Delta-T.
Lave o sensor térmico antes de utilizá-la e insira-la no ponto mais grosso do produto. O livro
de cozinha recolhe uma explicação detalhada sobre a óptima colocação do sensor térmico
nos alimentos. a informação está disponível apertando a tecla “?”

Cuidado!
O sensor térmico pode estar muito quente – perigo de queimaduras! Não toque o sensor sem
vestir indumentos de protecção.

Cuidado!
Proteja adequadamente braços e mãos quando inserir o sensor térmico nos alimentos - Risco
de queimaduras!

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Seleccione um modo de cocção, p. ex. "cozer".

2 Aperte a tecla e ajuste a temperatura de cocção
conveniente.
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Etapa Informações/Botão Instruções

3

Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de
núcleo desejada. O relógio programador está
fora de serviço. Quando alcançar a temperatura
de núcleo programada, o equipamento emite
um sinal sonoro.

Coloque o sensor térmico, quando não precisar dele, no lugar previsto para tal na tampa da
cuba, seguindo a orientação indicada - Risco de danos!
Não deixe o sensor térmico pendurado por fora da câmara de cocção – Risco de danos!
Retire o sensor térmico do alimento antes de tirá-lo da cuba – Risco de danos!

Se o sensor térmico estiver mais quente do que a temperatura definida, ao iniciar um processo
de cozedura, (por ex. porque este estava no óleo de fritar durante o preaquecimento),
arrefeça-o antes de o colocar no alimento.
Observe para que este esteja seco quando entrar em contacto com o óleo - Perigo de
queimadura!
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Modo de programação/memorização
No modo de programação/memorização poderá criar os seus próprios programas de cocção,
rapidamente e conforme ao seu gosto. Poderá copiar os processos de cozedura do modo
VarioCooking Control ®  de acordo com as suas necessidades individuais, adaptá-los e
guardá-los sob um novo nome ou criar programas manuais próprios até 12 passos por
programa.

Teclas no modo de programação/memorização

Para seleccionar um programa,
aperte as teclas de seta ou gire o
selector rápido.

Janela de selecção de programas

Novo programa

Copiar o programa

Modificação do programa

Vista imagens

Ver listagem

MyDisplay (ver capítulo MyVCC -
MyDisplay)

Eliminação de programas
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Modo de programação/memorização
Tecla Info: Visualização dos
detalhes do programa na janela
de selecção

Janela de selecção com tecla Info apertada

Além dos nomes dos programas, mantendo
a tecla Info apertada também se pode
activar ou depositar informação.

Imagem do alimento que
corresponde ao programa

Imagem do acessório que
corresponde ao programa

Atribuição de grupos (p. ex.
“pequenos-almoços”)

Notas do programa

Atributos adicionais disponíveis

O pictograma junto ao nome do programa indica se o programa de cocção
guardado é um programa manual (representado à esquerda) ou trata-se de
um processo de cocção do VarioCooking Control®.
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Modo de programação/memorização

Vista
No modo programação/memorização pode seleccionar entre a vista de imagens e a vista
de listagens. Na vista imagens os programas representam-se só mediante uma imagem
de portada. Se não há imagem visualiza-se o título do programa como o texto da vista de
imagens..

Aperte a tecla para mudar à vista
de imagens.

Aperte a tecla para mudar à
vista de p. ex. 20 imagens a 16
imagens por página.

Aperte as teclas de seta ou gire o
selector rápido para deslocar-se
pela vista.

Aperte a tecla para mudar à vista
de listagens.

A vista activada por último visualiza-se de novo na próxima activação.
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Modo de programação/memorização
Função de classificação e filtrado
Na configuração básica, os nomes dos programas na vista de listagens estão classificados
por ordem alfabética. Com a função de classificação e filtrado é possível modificar a vista.

Aperte a tecla e seleccione um critério de classificação.

Aperte a tecla e seleccione um critério de filtrado.

Estão à sua disposição os seguintes critérios de classificação:
- Alfabética: Os programas são classificados por ordem alfabética, sem função de filtro

(ajuste padrão).
- Alteração: Os programa memorizados são exibidos conforme a última alteração.
- Tipo de programa: Os programas são classificados conforme o seu modo de

funcionamento, sem função de filtro.
- Nível: Os programas são classificados conforme a definição favorita, sem função de

filtro automática. O estado de favoritos deve ser mantido nos atributos de programa
prévios.

 
Estão à sua disposição os seguintes critérios de filtro:

- Programas: São exibidos todos os programas memorizados (ajuste padrão).
- Grupo: São exibidos todos os grupos memorizados, por ex."Pequeno-almoço".
- Manual: São exibidos todos os programas manuais memorizados.
- VCC: São exibidos todos os processos VarioCooking Control ®  memorizados.
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Modo de programação/memorização

Programar/Guardar – Modo VarioCooking Control ®

Exemplo: Vamos supor que guarda o processo de cocção “estufar” baixo o novo nome
de “estufado de vaca” com ajustes individuais:p. ex. intensidade de dourado “claro” e
temperatura do núcleo “bem pas.”.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Aperte a tecla "programação".

2 Aperte esta tecla para criar um novo programa.

3 Estufado de vaca Introduza um nome de programa mediante o
teclado.

4 Aperte a tecla para guardar o nome.

5 Seleccione a categoria de produtos "carne".

6 Estufar Seleccione um modo de cocção, p. ex.
"estufar".

7
Se deseja, modifique os parâmetros de cocção
“intensidade de dourado” e “temperatura do
núcleo” à discrição.

8 Aperte a tecla para guardar o processo de
cocção e abrir a janela de selecção.
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Modo de programação/memorização

Etapa Informações/Botão Instruções

9
Seleccione p. ex. uma fotografia para o
alimento a cozinhar ou saia da janela de
detalhes do programa com a tecla "guardar".

Na janela dos detalhes do programa pode depositar
informação adicional, p. ex. uma fotografia do acessório,
anotações sobre o programa ou atribuir grupos.
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Modo de programação/memorização

Programação/memorização - modo manual
Pode criar programas manuais de até 12 passos por programa, totalmente a discrição.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Aperte a tecla "programação".

2 Aperte esta tecla para criar um novo programa.

3 Gnocchi Introduza um nome de programa mediante o
teclado.

4 Aperte a tecla para guardar o nome.

5 Seleccione um modo de cocção, p. ex. "cozer".

6
Ajuste os parâmetros de cocção
convenientes:temperatura, tempo de cocção,
etc.

7
Aperte a tecla “guardar” para guardar o passo.
A tecla do programa manual seleccionado, p.
ex. “cozer”, começa a lampejar.
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Modo de programação/memorização

Etapa Informações/Botão Instruções

8
Guarde e aperte depois a tecla que lampeja
para seleccioná-la de novo e acrescentar outro
passo do programa.

9
Aperte a tecla “guardar fim” quando tenha
guardado um passo, para pôr fim ao processo
de programação.

Se deseja, pode fazer que se active um sinal acústico no fim de cada
passo do programa. Para isso, simplesmente active a tecla do avisador no
correspondente passo.

A programação dum passo de pré-aquecimento só é possível no primeiro
passo do programa.

Num programa manual não é possível combinar os diversos modos de cocção . É possível
mudar só de “assar” a “cozer”.
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Modo de programação/memorização

Arrancar/comprovar programa

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Aperte a tecla "programação".

2 Aperte as teclas de seta ou gire o selector
rápido para seleccionar um programa.

3
Para arrancar ou activar um programa, aperte
o nome do programa na janela de selecção ou
gire o selector rápido.

4
Aperte o símbolo do passo para comprovar os
diversos passos do programa. O passo activo
visualiza-se ressaltado em vermelho.

5 Aperte esta tecla para sair do programa.
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Modo de programação/memorização

Modificação do programa

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Aperte a tecla "programação".

2 Aperte as teclas de seta ou gire o selector
rápido para seleccionar um programa.

3
Aperte esta tecla para activar a função de
modificação. A máscara muda à máscara de
detalhes do programa.

4 Estufado de vaca Aperte o nome do programa se deseja mudar
o nome.

5 Aperte a tecla para guardar o nome modificado.

6 Aperte o pictograma para abrir o programa.

7
Aperte o símbolo do passo para seleccionar o
passo de programa a modificar. O passo activo
visualiza-se ressaltado em vermelho.
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Modo de programação/memorização

Etapa Informações/Botão Instruções

8 Efectue a modificação; p. ex:o tempo de
cocção.

9 Aperte a tecla “guardar” para guardar o passo
modificado.

10 Aperte a tecla “guardar fim” para guardar o
processo de programação.

Aperte esta tecla para eliminar o passo de programa visualizado.

Aperte esta tecla para acrescentar um passo de programa. O novo passo
de programa se integra depois do passo visualizado.

Aperte esta tecla para modificar notas na máscara dos atributos do
programa.

Aperte esta tecla para seleccionar atributos adicionais, p. ex. "preferidos"

Aperte esta tecla para sair do modo de modificação.
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Modo de programação/memorização

Guardar programas durante o funcionamento contínuo -
VarioCooking Control ®

Etapa Informações/Botão Instruções

1
Durante a operação, aperte a tecla
“programação” que se visualiza na parte inferior
do display.

2
Escalope à

veneza (bife de
vitela empanado)

Introduza um nome de programa mediante o
teclado.

3 Aperte a tecla para guardar o nome.
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Modo de programação/memorização

Eliminação de programas

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Aperte a tecla "programação".

2 Aperte as teclas de seta ou gire o selector
rápido para seleccionar um programa.

3 Aperte esta tecla duas vezes para sair do
programa.

Aperte a tecla “atrás” ou qualquer outra tecla para cancelar o processo de
eliminação.

Eliminar todos os programas
A eliminação de todos os programas só possível sob “MyVCC” (ver capítulo “MyVCC -
Administração do sistema - Eliminar todos os programas”).
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Modo de programação/memorização

Copiar o programa

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Aperte a tecla "programação".

2 Aperte as teclas de seta ou gire o selector
rápido para seleccionar um programa.

3 Aperte esta tecla para copiar o programa.

4 Rolo de vitela Introduza um nome de programa mediante o
teclado.

5 Aperte a tecla para guardar baixo um novo
nome o processo de cocção copiado.

Se não modifica o nome do programa atribuir-lhe-á automaticamente um índice por ordem
sucessivo.
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Bloqueio de teclas
Para limpar o ecrã pode ativar o bloqueio de teclas.

Ao premir durante 3 segundos a tecla MyVCC, o bloqueio das teclas para o ecrã
é ativado e a apresentação da tecla altera-se para um símbolo de chave.

Premindo novamente a tecla durante 3 segundos, é desativado o bloqueio de
teclas.
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Configuração do aparelho através de MyVCC
Em MyVCC, pode realizar todas as configurações básicas do aparelho (p. ex., hora, data,
idioma, etc.).

Depois de selecionar a tecla MyVCC, acede à visão geral das configurações
básicas do seu equipamento. Aqui, pode adaptar as definições do aparelho às
suas necessidades.

Explicação dos pictogramas:

Favoritos (em caso de seleção de
MyVCC ativa)

Ajustamentos

Acústica

Administração do sistema

MyEnergy

Definições avançadas

MyDisplay

Serviço
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MyVCC - Favoritos
Neste ponto de menu, pode gerir os seus favoritos (p. ex., idioma, formato do tempo de
confeção, etc.)

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Chega automaticamente ao ponto de menu
Favoritos.

3 Por exemplo, selecione o subponto de menu
"Idioma" através do comando de fácil uso.

4 Prima a tecla com estrela, à direita do subponto
de menu "Idioma".

5

Agora, o subponto de menu "Idioma" está
incluído nos favoritos e pode ser selecionado
no ponto de menu "Favoritos".
Ao premir a tecla com estrela, é possível voltar
a anular a qualquer momento a seleção de um
favorito.
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MyVCC - Ajustamentos
Prima a tecla Ajustamentos para alterar, p. ex., o idioma, o formato do tempo,
data e horas, etc.

Idioma

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla Ajustamentos.

3
Prima a tecla Idioma.
Pode ajustar o idioma ao rodar e premir o
comando de fácil uso.

Data e hora

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla Ajustamentos.

3 Prima a tecla Data e hora.
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MyVCC - Ajustamentos

Etapa Informações/Botão Instruções

4

Para definir a data e a hora, selecione os
campos da hora e do formato da hora (mm,
dd, yyyy, HH, MM) e defina-os com o comando
de fácil uso. Confirma o ajuste ao premir o
comando de fácil uso.

5 Ao premir a tecla com seta, acede ao menu
principal.
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MyVCC - Ajustamentos

Formato da hora
Formato da hora

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla Ajustamentos.

Formato do tempo de confeção
Prima a tecla para alterar o formato do tempo de cozedura . O formato de
tempo de cozedura definido é apresentado maior.
hm = Horas: Minutos
ms = Minutos: Segundos
Cozedura sob pressão (opção, não 112T/112L): O tempo é sempre
apresentado em hm (horas: minutos)
Fritar: O tempo é sempre apresentado em ms (minutos: segundos)
Cozinhar e estufar carne durante a noite : O tempo é sempre apresentado em
hm (horas: minutos)

Formato de tempo real
Prima a tecla para modificar o formato do tempo real . O formato do tempo real
aparece maior. O formato da data adapta-se automaticamente.
24h = 24 horas (data: dia/mês/ano)
am.pm = 12 horas (data: mês/dia/ano)
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MyVCC - Ajustamentos
Poderá também encontrar outros ajustes básicos como, p. ex., a luminosidade do display,
a unidade de temperatura, no ponto de menu Ajustamentos.

Para tal, realize os seguintes passos:

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla Ajustamentos.

Unidade de temperatura
Prima a tecla Unidade de temperatura para selecionar Celsius ou Fahrenheit.
Confirme a seleção, premindo o comando de fácil uso.

Luminosidade do display
Prima a tecla Luminosidade do display e ajuste a luminosidade em vários
níveis com o comando de fácil uso (seletor rápido).
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MyVCC - Acústica
Pode personalizar os sinais acústicos (modelo, volume, duração, etc.) do aparelho a seu
gosto.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla Acústica.

É possível adaptar os seguintes ajustamentos:

Volume total
Prima a tecla Volume total e ajuste o volume total (0 % – 100 %) com o
comando de fácil uso (seletor rápido).

Som do teclado
Prima a tecla Som do teclado e ajuste o som do teclado (ligado, desligado) com
o comando de fácil uso (seletor rápido).

Volume do som do teclado
Prima a tecla Volume do som do teclado e ajuste o volume do som do teclado
(0% - 100%) com o comando de fácil uso (seletor rápido).
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MyVCC - Acústica

Pedido de carregamento/ação
Prima a tecla Pedido de carregamento/ação e personalize a melodia, o
volume, a duração do som e o intervalo para o pedido de carregamento ou ação.

Fim da etapa do programa
Prima a tecla Fim da etapa do programa e personalize a melodia, o volume, a
duração do som e o intervalo para o fim de uma etapa do programa.

Final do tempo de confeção
Prima a tecla Final do tempo de cozedura e personalize a melodia, o volume, a
duração do som e o intervalo para o fim do tempo de cozedura.

Interrupção do processo/erro encontrado
Prima a tecla Interrupção do processo/erro entrado e personalize a melodia,
o volume, a duração do som e o intervalo para a interrupção do processo/erro
encontrado.

Definições de fábrica da acústica
Prima a tecla Definições de fábrica da acústica e reponha todos os ajustes do
som, melodia, volume, duração do som e intervalo para as definições de fábrica.
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MyVCC - Administração do sistema
Os dados HACCP são guardados por um período de 10 dias e podem, se necessário, ser
emitidos através da interface USB do aparelho.

Download dos dados HACCP

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC  .

3 Prima a tecla Administração do sistema.

4 Prima a tecla Download dos dados HACCP.

5

Prima o primeiro campo de data/hora e ajuste
a data de início pretendida dos dados com o
seletor rápido.
Prima o segundo campo da data/hora e ajuste a
data final dos dados com o seletor rápido.
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MyVCC - Administração do sistema

Etapa Informações/Botão Instruções

6
Premindo a tecla, inicie o download.Depois
de concluído o download, a pen USB é
apresentada com um visto.

7
O visto de "confirmação" indica que a função
foi executada satisfatoriamente. Não retire o
dispositivo amovível USB enquanto não tenha
acendido a confirmação.

Os seguintes dados são registados em protocolo:
- N.º de cargas
- Hora
- Nome do programa de cocção
- Temperatura da cuba
- Temperatura do núcleo
- Tampa aberta/tampa fechada
- Mudança de modo de cocção
- Sistema de otimização energética ativo/inativo
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MySCC - Administração do sistema

Download dos dados informativos

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema.

4 Prima a tecla Download dos dados
informativos.

5

Prima o primeiro campo de data/hora e ajuste
a data de início pretendida dos dados com o
seletor rápido.
Prima o segundo campo da data/hora e ajuste a
data final dos dados com o seletor rápido.

6
Ao premir a tecla, inicia o download. Depois de
concluído o download, o dispositivo amovível
USB é apresentado com um visto.
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MySCC - Administração do sistema

O símbolo USB aparece, se tiver sido detetado um dispositivo amovível
USB. Agora, os dados podem ser reproduzidos ou transferidos.

O visto "Confirmação" indica uma função concluída com êxito. Não retire
o dispositivo amovível USB enquanto não tenha acendido a confirmação.
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MySCC - Administração do sistema

Download dos dados de serviço
No nível de serviço, é possível consultar dados de serviço, como, p. ex., o modelo do
aparelho ou a versão de software.

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema.

4
Prima a tecla Download dos dados de
serviço.
Os dados de serviço são guardados na pen
USB.

5
O visto de "confirmação" indica que a função
foi executada satisfatoriamente. Não retire o
dispositivo amovível USB enquanto não tenha
acendido a confirmação.
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MySCC - Administração do sistema
Download do programa, Upload do programa, Eliminar todos os programas

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema.

Download do programa
Prima a tecla Download do programa. Os programas de confeção são
guardados na pen USB.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Portuguese (BR) - © RATIONAL

103 / 158



MySCC - Administração do sistema

Para transferir programas de confeção para pens USB, deve ter-se
em atenção que é necessária uma pen USB em separado para cada
aparelho.

Upload do programa
Prima a tecla Upload do programa. Os programas de confeção são guardados
no aparelho pela pen USB.

Eliminar todos os programas
Prima a tecla Eliminar todos os programas duas vezes para apagar do modo
de programação todos os programas, processos e grupos criados pelo próprio.

O visto "Confirmação" indica uma função concluída com êxito. Não retire
o dispositivo amovível USB enquanto não tenha acendido a confirmação.
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MySCC - Administração do sistema
Os perfis podem ser criados por si no menu MyDisplay . Aqui, pode ajustar
individualmente a seu gosto a interface do seu aparelho e guardá-la como um respetivo
perfil.

Download do perfil

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema .

4
Prima a tecla Download do perfil para
carregar os perfis do equipamento para o
dispositivo amovível USB.

5
O visto de "confirmação" indica que a função
foi executada satisfatoriamente. Não retire o
dispositivo amovível USB enquanto não tenha
acendido a confirmação.
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MySCC - Administração do sistema

Upload do perfil

Etapa Informações/Botão Instruções

1b
Modelo 112, 211, 311: Inserir o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema.

4
Prima a tecla Upload do perfil para carregar
os perfis do dispositivo amovível USB para o
equipamento.

O visto "Confirmação" indica uma função concluída com êxito. Não retire
o dispositivo amovível USB enquanto não tenha acendido a confirmação.
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MySCC - Administração do sistema
Download de imagens, upload de imagens, apagar imagens

Através da interface USB integrada, pode administrar as imagens dos seus pratos no
modo de programação. As imagens individuais dos pratos devem ser convertidas para
um formato de ficheiro especial antes da sua utilização no aparelho. Em seguida, ligue o
dispositivo amovível USB com as imagens guardadas ao seu aparelho e utilize a função
de imagens para guardar e apagar as suas imagens do seguinte modo.

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema.
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MySCC - Administração do sistema

Download de imagens
Prima a tecla Download de imagens e as imagens de pratos próprias são
memorizadas pelo aparelho no pen drive USB.

Upload de imagens
Prima a tecla Upload de imagens e as imagens do pen drive USB são
memorizadas no modo de programação como imagens de pratos.

Eliminar todas as imagens próprias
Prima a tecla Eliminar todas as imagens próprias e todas as imagens de
pratos próprias são eliminadas no modo de programação.
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Definições de rede do MyVCC

Endereço IP
Configure aqui o endereço de IP.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC.

2 Prima a tecla Definições de rede.

Definir e alterar os endereços de IP.

Definir e alterar o endereço de IP Gateway.

Definir e alterar a máscara de rede de IP.

Ativação ou desativação do DHCP. Ativação
para Recomendar ConnectedCooking.

Indicação do endereço MAC do seu aparelho.
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Definições de rede do MyVCC

Definições avançadas para ConnectedCooking

Etapa Informações/Botão Instruções

Informações do servidor. Juntamente com os
endereços de IP estáticos é recomendável
a introdução das informações do servidor
DNS. Consulte as informações junto do seu
administração de rede.

Definir e alterar as informações para um
servidor Proxy. Consulte as informações junto
do seu administração de rede.

Após ter efetuar uma definição, deve executar uma reinicialização.
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MyVCC ConnectedCooking

ConnectedCooking necessita de uma ligação à Internet. Utilize a definição "DHCP ativo" ou
consulte o seu administrador de rede sobre quais as definições que deve executar.

Registar o aparelho

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC.

2 Prima a tecla ConnectedCooking.

3 Ative o ConnectedCooking ao premir a tecla
ConnectedCooking.

4

O aparelho apresenta o código de registo após
alguns segundos.
Digitalize o código QR com o seu Smartphone
no qual a App ConnectedCooking está
instalada ou introduza o Pin de 9 dígitos no
portal Web ou na App.
O aparelho foi registado com sucesso.
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MyVCC ConnectedCooking

Definições ConnectedCooking
Os dados HACCP são memorizados automaticamente após terminar o
processo de cocção no ConnectedCooking.

Os dados de serviço são memorizados regularmente no
ConnectedCooking.

O aparelho informa-o automaticamente quando se encontra disponível
uma nova versão de Software e possibilita a atualização direta do
Software.

A hora do sistema do aparelho é definida automaticamente. -> O
fuso horário do local do aparelho deve ser definido corretamente no
ConnectedCooking.
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MySCC - Administração do sistema
Pode transferir as definições básicas que executou num dos seus VarioCookingCenter ® 

para outros equipamentos. Assim, poupa tempo e certifica-se de que todos os aparelhos
funcionam com as mesmas definições.

Download das definições básicas

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Inserir o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema.

4
Prima a tecla Download das definições
básicas para carregar as definições básicas do
equipamento para o dispositivo amovível USB.

5
O visto de "confirmação" indica que a função
foi executada satisfatoriamente. Não retire o
dispositivo amovível USB enquanto não tenha
acendido a confirmação.
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MySCC - Administração do sistema

Carregar as definições básicas

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Inserir o dispositivo amovível USB na interface,
por debaixo do painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3 Prima a tecla Administração do sistema.

4
Prima a tecla Carregar as definições básicas
para carregar as definições básicas do
dispositivo amovível USB para o equipamento.

5
O visto de "confirmação" indica que a função
foi executada satisfatoriamente. Não retire o
dispositivo amovível USB enquanto não tenha
acendido a confirmação.
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MySCC - Administração do sistema
Um dispositivo amovível USB com uma versão do Software mais recente do que a
instalada no aparelho, pede uma atualização.

Atualização do software

Etapa Informações/Botão Instruções

1a
Modelo 112, 211, 311: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

1b
Modelo 112T/112L: Insira o dispositivo
amovível USB na interface, na parte frontal da
consola de comando.

2 Prima a tecla MyVCC .

3
Na zona superior esquerda do ecrã é exibido
um dispositivo amovível USB com o software
que se encontra no mesmo.

4
Prima a tecla Administração do sistema e
desloque a barra até à tecla Atualização do
Software .

5
Prima a tecla Atualização do Software para
iniciar a atualização do software. Siga as
instruções no ecrã e não desligue o aparelho da
rede de alimentação elétrica.

6
Uma atualização de software bem sucedida
é confirmada com um visto verde na canto
superior esquerdo do ecrã.
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MySCC - Administração do sistema

Para a atualização do software utilize exclusivamente dispositivos amovíveis USB originais do
fabricante. Verifique imperativamente que o dispositivo amovível USB não contenha nenhum
outro dado além do software.

(Modelo 112/112T/112L)

Se o aparelho estiver ligado a uma rede (opcional "Interface Ethernet"), recebe
automaticamente um aviso na tecla "MyVCC", quando está disponível uma atualização.
Quando aparece o aviso, siga os passos descritos acima na etapa 2.

(Modelo 211/311)

Se o aparelho estiver ligado a uma rede (opcional "Interface Ethernet"), recebe
automaticamente um aviso na tecla "MyVCC", quando está disponível uma atualização.
Quando aparece o aviso, siga os passos descritos acima na etapa 2.
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MyVCC - MyEnergy

Intensidade da luz automática
Com o auxílio do ajuste da intensidade da luz automática, a luminosidade do ecrã é
automaticamente reduzida em caso de não utilização.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla para o ponto de menu MyEnergy.

3
Prima a tecla Intensidade da luz automática
e ajuste o tempo que deve decorrer até ao
escurecimento do ecrã, em minutos (1 min - 30
min).
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MyVCC - MyEnergy

Carregamento de tempo de espera
Com a ajuda desta função, o tempo de espera após a solicitação de carregamento pode
ser reduzido no máximo em 15 minutos em caso de processos de cocção no VarioCooking
Control ®  . A duração é de 10 minutos no estado original de fábrica. O processo de
confeção termina automaticamente após o tempo selecionado se o carregamento não tiver
sido efetuado até lá.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla para o ponto de menu MyEnergy.

3 Prima a tecla Carregamento de tempo de
espera e defina o tempo de espera (2–15 min).
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MyVCC - Definições avançadas

Pré-seleção da hora de início
Pode fazer com que o seu aparelho se inicie automaticamente.
Atenção! Alertamos para o facto de que guardar alimentos na câmara de confeção
não arrefecida ou não aquecida por longos períodos de tempo é muito duvidoso em
termos higiénicos!

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla Definições avançadas.

3 Prima a tecla Seleção da hora de início e
ajuste o dia e as horas desejados.

4 Selecione um modo de cocção manual p. ex.
"cozer" e realize os ajustes desejados.

5

A hora de início está ativa. O ecrã torna-se
mais escuro, sendo apenas apresentadas de
forma realçada no ecrã do aparelho, a hora
de início e a tecla "Cancelamento da hora de
início".
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MyVCC - Definições avançadas

- A hora de início não é apagada ao desligar e ligar o aparelho. Com a hora de início ativa,
apenas pode ser selecionada a ajuda do aparelho "?".

Desativação da hora de início
Para desativar a hora de início, prima a tecla Cancelar durante 2 segundos.
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MyVCC - Definições avançadas

VarioClose (apenas para modelo 112L)
Se o equipamento for colocado numa superfície de apoio elevada, a função VarioClose
pode ser ativada.
Esta permite baixar a asa da tampa para fechar manualmente a tampa.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla Definições avançadas.

3
Prima a tecla Ativação VarioClose , se a
tampa tiver de ser baixada após premir a tecla
VarioClose.

4 Prima a tecla Retroceder .

5 Prima as teclas de funções.

6 Prima a tecla VarioClose, para baixar a tampa.
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MyVCC - MyDisplay
Configure o seu ecrã e as permissões de acesso com a função MyDisplay e memorize as
configurações criadas num Perfil .
Pode voltar a aceder a estas configurações, selecionando o respetivo perfil.
Além disso, pode restringir o acesso de modo a que, p. ex., já só possam ser selecionados
pelo utilizador processos de confeção memorizados pelo próprio.

Ativar/substituir perfil

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Ao premir a tecla, acede ao ponto de menu
MyDisplay.

3

Prima a tecla Ativar perfil para mudar para a
respetiva vista de perfil com o seletor rápido.
Se tiver introduzido previamente uma palavra-
passe no perfil, ser-lhe-á solicitado que a
introduza.
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MyVCC - MyDisplay
Se forem utilizados vários perfis, poderá aceder a eles
diretamente através do ecrã inicial. Para o efeito, prima a seta
situada do lado direito da margem superior do display.
Ou prima a barra na margem superior do ecrã. Depois de esta
piscar a vermelho, pode mudar entre os vários perfis através do
seletor rápido.

Com a palavra-passe, pode proteger o seu perfil de um acesso não autorizado. O perfil
protegido só pode ser desativado com a password. Proteja-se da perda da palavra-passe. Se
se esquecer da palavra-passe, não poderá voltar a desativar o MyDisplay. Neste caso, entre
em contacto com o serviço de assistência técnica.

Upload do perfil
Prima a tecla Upload do perfil para carregar os perfis do dispositivo amovível
USB para o equipamento. Insira o dispositivo amovível USB antes de premir a
tecla.

Download do perfil
Prima a tecla Download do perfil para carregar os perfis do equipamento para
o dispositivo amovível USB. Insira o dispositivo amovível USB antes de premir a
tecla.
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MyVCC - MyDisplay

Editar perfil
Prima a tecla Editar perfil para editar o perfil.
Tem agora a possibilidade de realizar os seguintes ajustes:

Prima a tecla Nomear perfil.   Pode agora alterar o nome do perfil.

Prima a tecla Atribuição de palavra-passe e introduza, de seguida, a palavra-
passe para proteger o seu perfil com a mesma.

Prima a tecla Ordem de prioridade e, de seguida, ajuste a ordem de prioridade
destes perfis de 1 a 5 com o seletor rápido.
A ordem de prioridade determina a posição hierárquica do perfil em relação a
outros perfis no seu aparelho.
5 corresponde à ordem de prioridade máxima enquanto 1 corresponde à ordem
de prioridade mais baixa. Isto significa que todos os perfis com uma ordem de
prioridade 1 a 4 estão subordinados ao perfil com a ordem de prioridade 5.
Em consequência, apesar da proteção por palavra-passe, não precisa de a
introduzir se pretender mudar de um perfil com prioridade mais alta (p. ex.,
prioridade 5) para um perfil com prioridade mais baixa (p. ex., prioridade 3).
No entanto, se pretender mudar de um perfil com prioridade baixa para um
perfil com prioridade alta, terá sempre de introduzir a palavra-passe caso esteja
definida uma proteção pela mesma.

Prima a tecla Eliminar perfil.   O perfil selecionado pode agora ser eliminado.

Pode apenas ativar as configurações do ecrã e as permissões de acesso através do perfil de
administrador (Nome “Perfil MyDisplay”). Este perfil está pré-definido no aparelho e não pode
ser eliminado.
Todos os outros perfis podem ser eliminados.
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MyVCC - MyDisplay
Além disso, pode também efetuar os seguintes ajustes para adaptar individualmente o
perfil a seu gosto.

Vista janela inicial

Modos de cocção
manuais:
ao premir a tecla, define
se, para este perfil, devem
surgir os modos de cocção
manuais na janela inicial.

Modo Aves:
ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo Aves na janela
inicial.

Modo Carne:
ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo Peixe na janela
inicial.

Modo Peixe:
ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo Carne na janela
inicial.

Modo Pratos com ovos:
ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo Pratos com ovos na
janela inicial.

Modo Lácteos e
sobremesas:
Ao premir a tecla, define
se, para este perfil, deve
surgir o modo “Lácteos
e sobremesas” na janela
inicial.

Modo Sopas e molhos:
Ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo “Sopas e molhos”
na janela inicial.

Modo Finishing:
ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo Finishing na janela
inicial.

Top 10:
Ao premir a tecla, define
se, para este perfil, devem
surgir as dez aplicações
mais utilizadas através da
tecla VCC na janela inicial.
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MyVCC - MyDisplay

Modo de programação:
ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo de programação na
janela inicial.

   

MyVCC

Ocultar todos os itens
exceto favoritos:
ao premir a tecla, pode
definir se apenas é possível
selecionar os favoritos em
MyVCC.

Editar favoritos para este
perfil:
Ao premir a tecla, define
que favoritos devem ser
realçados neste perfil no
MyVCC.

 

Atribuição de direitos

Vista imagens/listagens:
selecione aqui se, no
modo de programação, os
programas são indicados
como imagens ou numa
listagem.

Troca de vista imagens/
listagens:
aqui, pode selecionar
se, para este perfil, se
deve alternar entre a vista
imagens ou vista listagens
no modo de programação.

Filtro vista listagens:
aqui, seleciona se, para
este perfil, se deve utilizar
o filtro na vista listagens no
modo de programação.
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MyVCC - MyDisplay

Criar, editar e eliminar
programas:
selecione aqui se é possível
criar, alterar, eliminar e
ocultar programas para
este perfil no modo de
programação.

Fator de zoom:
aqui, pode selecionar o
favorito para o fator de
zoom da vista imagens para
este perfil.

Filtro:
coloque aqui o filtro para o
modo de programação para
este perfil.

Seleção:
selecione aqui a
característica segundo a
qual deve ser selecionada
a lista de programas para
este perfil.

Parâmetros de confeção:
aqui, pode selecionar para
este perfil, se pretende
ter a possibilidade de
definir os parâmetros de
confeção (comandável),
se eles apenas devem
estar visíveis ou se eles
não devem, de todo, estar
visíveis.
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MyVCC - MyDisplay
Função adicional

Tecla Info/ajuda:
A tecla Info e a tecla de
ajuda são ocultadas.

Estrutura de diretório do
grupo de programas:
prima esta tecla para a
apresentação da estrutura
de diretório de um grupo de
programas.

Texto do cabeçalho:
memorize um nome a
indicar durante um cozinhar
ideal (p. ex., almoço).

Selecione se a tecla de
função deve ser exibida no
nível de início.
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MyVCC - MyDisplay

Adicionar novo perfil
Prima a tecla Adicionar novo perfil para criar um perfil novo.

Pode adicionar 10 outros perfis adicionalmente ao perfil do administrador "Perfil MyDisplay".
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo
No exemplo seguinte, é-lhe indicado de que formas pode conceber individualmente o seu
perfil com o auxílio de MyDisplay.

Aceda ao modo de
programação através do
ecrã inicial.

Prima a tecla para aceder
ao modo de programação.

No modo de programação,
pode aceder aos grupos
através do filtro.
Podem estar atribuídos
programas a um grupo.
Desta forma, é possível
aceder a todos os
programas atribuídos ao
aceder a um grupo.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Prima a tecla para criar um
novo grupo.

Atribua um nome ao seu
grupo. Por exemplo, “Hora
do almoço”.
Confirme com o visto verde.

Volte a comutar dos grupos
para os programas através
do filtro.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Com o comando de fácil
uso, desloque-se até ao
programa que pretende
editar.

Prima a tecla para editar o
programa.

Pode agora adaptar
individualmente o
programa.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Prima a tecla para atribuir
uma imagem ao programa.

Adicione a imagem
desejada.

Prima a tecla para atribuir o
programa a um grupo.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Selecione o seu grupo. Por
exemplo, o grupo “Hora do
almoço”.

Prima duas vezes a tecla
Guardar.
Repita este procedimento
para outros programas, p.
ex., “Rattatouille”, frutos do
mar e bolonhesa.

Depois de criar todos os
seus programas, pode
editar o seu perfil no passo
seguinte.

Prima a tecla para aceder à
edição do seu perfil.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Aqui, tem uma visão geral
sobre os seus perfis.

Prima a tecla para adicionar
um novo perfil.

O novo perfil adicionado
pode agora ser editado.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Altere o nome do seu
perfil (p. ex., para “turno
do almoço”), defina uma
palavra-passe e determine
uma ordem de prioridade.
A ordem de prioridade
determina a posição
hierárquica do perfil em
relação a outros perfis no
seu aparelho.
Em consequência, apesar
da proteção por password,
não precisa de introduzir
a password se pretender
mudar de um perfil com
prioridade mais alta para
um perfil com prioridade
mais baixa.
No entanto, se pretender
mudar de um perfil com
prioridade baixa para um
perfil com prioridade alta,
terá sempre de introduzir a
palavra-passe caso esteja
definida uma proteção pela
mesma.

Adapte a sua janela inicial
a seu gosto. Por exemplo,
anule a seleção de todos os
pontos de menu, exceto o
modo de programação.
O visto verde assinala
que selecionou o ponto de
menu.

Selecione o que deve
poder ser ajustado neste
perfil através do MyVCC.
Por exemplo, apenas os
favoritos devem poder ser
selecionados.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Aqui, defina como deve
aparecer a sua vista no
modo de programação.
Defina, por exemplo,
- Vista imagens
- Mudança entre imagens/
listagens desligada
- Filtro desligado
- Edição dos programas
desligada
- Fator de zoom automático
- Pré-definição do filtro em
Grupos
- Seleção automática
- Parâmetros de confeção
visíveis, mas não alteráveis
- Cockpit de diálogo visível
- Grupo “turno do almoço”
visível

Para terminar, selecione
ainda as definições
avançadas. Por exemplo,
o facto de apenas estarem
disponíveis as teclas Info e
as teclas de ajuda que lhe
permitem aceder ao manual
online.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Prima a tecla para aceder
ao ecrã inicial.

Na barra superior, pode
alternar entre os perfis.

Mude para o seu novo perfil
criado “turno do almoço”.
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MyVCC - MyDisplay - Exemplo

Normalmente, deve agora
ver esta vista. Esta vista
foi definida nos passos
anteriores. O utilizador
pode aqui escolher entre as
aplicações apresentadas.

Prima a tecla se pretender
novamente mudar o perfil.

Aqui, poderá mudar de
novo para o perfil “Perfis
MyDisplay”.

Introduza agora a password
para voltar à janela inicial.
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MyVCC - Serviço
No nível de serviço, é possível consultar dados, como, p. ex., o modelo do aparelho, a
versão de software ou o número de telefone da linha direta.

Etapa Informações/Botão Instruções

1 Prima a tecla MyVCC .

2 Prima a tecla para o ponto de menu Serviço.

Informações sobre o modelo do aparelho/software
Prima a tecla Informações sobre o modelo do aparelho/Software para obter
informações sobre o modelo do equipamento e a versão do software.

Chefline
Prima a tecla Linha direta . É-lhe exibido o número de telefone do serviço de
assistência técnica e o número da linha de acessoriamente culinário.

Linha direta do serviço
Prima a tecla Linha direta do serviço para a visualização da linha direta do
serviço.
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MyVCC - Serviço
Estado do aparelho

 
Aperte a tecla “estado do aparelho” e seleccione o estado conveniente com o
selector rápido.

DESLIGADO Operação normal do aparelho
Cor do estado: branco

LIGADO Funcionamento do aparelho, no qual apenas são visíveis notificações (os
processos não se executam, não é possível mexer os componentes do
equipamento).
Cor do estado: laranja

DUMMY Simula a operação normal do equipamento (os processos executam-se sem que
o equipamento aqueça, não é possível mexer os componentes do equipamento.)
Cor do estado: azul

REDUCED Simula a operação normal do aparelho (os processos executam-se sem que
o aparelho aqueça, não obstante, é possível mover os componentes dos
aparelhos.)
Cor do estado: vermelho

Após a modificação de estado é necessário desligar e ligar novamente o aparelho para que as
modificações sejam aceites.

Se o aparelho não se encontranomodo de funcionamento normal, visualiza-
se uma tecla MyVCC vermelha, azul ou laranja
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Limpeza
Uma limpeza regular garante a preservação do valor, proteção contra corrosão,
funcionamento suave do VarioCooking Center ®  , assim como uma preparação higiénica dos
alimentos.

Advertência!
Utilize vestimenta de protecção, luvas, óculos e máscaras protectoras conforme ao prescrito
pelas normas.
O fundo da cuba pode estar quente. A água de limpeza pode aquecer rapidamente – perigo de
queimadura!

Limpeza intermédia
Os seguintes trabalhos de limpeza devem-se efectuar cada vez que utilize o aparelho.

Cuba
Limpe bem a cuba com água morna e uma esponja após cada processo de cocção, pondo
particular atenção aos cantos e às margens. Retire as camadas de calcário, gordura, amido
e proteína que surgem no aparelho e nos acessórios. Sob estas camadas, pode originar-se
corrosão por falta de acesso de ar. Se necessário, utilize um detergente desengordurante
ou vinagre diluído (não utilize ácido clorídrico! ). Não limpe a cuba com objectos afilados
ou pontudos.

- Utilizar apenas detergentes abrasivos no interior da cuba! As outras superfícies são sensíveis a
riscos!

- Não utilize palha de aço na limpeza - perigo de corrosão!
- Não utilizar um dispositivo de lavagem a alta pressão na limpeza.
- Não utilizar ácido clorídrico, substâncias de enxofre ou outras consumidoras de oxigénio na

limpeza do aparelho e dos seus acessórios, pois a película resultante da passivação de aço em
cromoníquel pode ser danificada e os acessórios manchados.

- Se necessário, ferva a cuba com vinagre diluído para remover a calcificação ou as manchas
("Cores do arco íris" após cozinhar). A continuação, drenar a mistura de vinagre e lavar bem
com água limpa.

- Evitar acumulações de sal nas superfícies de aço inoxidável. Em caso de adição de sal agitar a
solução rápida, remover os restos ao enxaguar pormenorizadamente com água limpa.
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Limpeza
Válvula da cuba
Limpe a válvula da cuba após ter usado o aparelho.Para limpar, desaperte a tampa da
válvula, com a válvula aberta, e limpe bem o buraco. Limpe bem a tampa da válvula,
especialmente a junta.

Evite danificar o broto roscado e a junta da válvula (não utilizar ferramentas de cantos vivos).
Após a limpeza, aparafusar de novo a tampa da válvula.
Atenção! Limpar a junta conforme às instruções e mudá-la após máx.1000 horas de serviço. A
vida útil da junta pode diminuir substancialmente se está exposta constantemente ao contacto
com gordura ou azeite.
As juntas danificadas mudar-se-ão imediatamente.(Art. n° 20.00.992).

Sensor térmico
Limpe o sensor térmico com uma esponja suave após cada emprego. No caso necessário,
utilize um limpador desengraxante (não utilize esfregões metálicos).

Junta da tampa
Limpe regularmente a junta da tampa. Tenha em especial atenção a área da junta inferior
(calha entre lábios de vedação), na qual se pode juntar água. Verifique o estado de limpeza
da junta de vedação da tampa, em especial antes da cozedura sob pressão (opção,
não112T,112L). A junta da tampa pode ser removida sem ferramenta e o selo limpo.

Canelão do desaguadouro modelo 112
Limpe o canelão do desaguadouro na parte posterior da cuba com ajuda do duche de mão.
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Limpeza

Limpeza geral
Os seguintes trabalhos de limpeza são necessários após o uso do aparelho e devem
efectuar-se como mínimo uma vez por semana.

Corpo do aparelho
Enxague as superfícies exteriores do VarioCookingCenter ®  apenas com a cuba descida.
Tenha em atenção de que coloca água apenas de cima para aparelho.
Se necessário, utilize um detergente desengordurante (não utilizar ácidos).
Não utilizar dispositivos de limpeza de alta pressão.

VitroCeran (opção, não 112T, 112L)
Limpe a placa vitrocerâmica com um limpador adequado.

Painel de mando
Limpe o painel de comando com um pano suave. Não utilize materiais ásperos ou que
risquem. Não utilize limpadores abrasivos ou agressivos.
Quando o equipamento estiver ligado, poderá ativar o bloqueio de teclas fazendo pressão
durante algum tempo sobre a tecla “MyVCC” e, depois, volte a desativar (ver capítulo
“MyVCC - Bloqueio de teclas”).

Tubuladuras do vapor modelo 112
As tubuladuras do vapor (acessório de protecção na abertura do conduto do vapor na
parte interior da tampa) podem-se retirar sem ferramentas.Isto é necessário para efectuar a
limpeza da abertura localizada por debaixo com ajuda do duche de mão. Lave as tubuladuras
do vapor com ajuda do duche de mão ou na máquina. Monte de novo as tubuladuras
correctamente após a limpeza e tente de que não se extraviem enquanto permanecem
desmontadas. Não é permitido o uso do aparelho sem as tubuladuras do vapor.

Sistema de cozedura sob pressão (opção, não 112T, 112L)
Realize, uma vez por semana, um ciclo de limpeza do sistema de pressão, preenchendo
com água até à capacidade mínima (112 : 2 litros; 211: 20 litros; 311: 30 litros) a cuba
pré-limpa e inicie um modo de pressão de 5 minutos.

Acessórios do aparelho
Retire as camadas de calcário, gordura, amido e proteína que surgem no aparelho e nos
acessórios.
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Mensagens de serviço

No caso de funcionamento anómalo do
aparelho, o ecrã exibe a correspondente
mensagem de anomalia. Observe o
número de telefone; permitir-lhe-á contactar
rapidamente com o serviço de assistência
técnica.

As anomalias que permitem continuar a
utilizar o aparelho para a cocção podem
suprimir-se premindo a tecla “atrás”.

Mensagens de
serviço

Falha Efeito e retificação

Serviço 100 Falha - Sonda térmica Possibilidade de cozinhar sem sonda
térmica
Não é possível a cozedura sob pressão
(opção, não 112T/112L)
Modelo 112/112T/112L: Sem limitações na
cuba direita
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 101 Falha - Sonda térmica
(D)

Possibilidade de cozinhar sem sonda
térmica
Não é possível a cozedura sob pressão
(opção, não 112T/112L)
Sem limitações na cuba esquerda
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente
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Mensagens de serviço

Mensagens de
serviço

Falha Efeito e retificação

Serviço 110 Falha - Sistema de
medição
da temperatura

Possibilidade de aplicações de assar
Modelo 112/112T/112L: Sem limitações na
cuba à direita
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 111 Falha - Sistema de
medição
da temperatura B2

Possibilidade de aplicações de assar
Sem limitações na cuba esquerda
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 121,... 128 Falha - Sistema de
medição
da temperatura B4, ...
B11

Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 200 CDS Verifique a entrada de água.
Possibilidade de cozinhar sem entrada de
água automática

Serviço 201 Sensor de fluxo de
água quente

Verifique a entrada de água quente
Possibilidade de cozinhar sem entrada de
água quente automática.

Serviço 220 + 222 Falha - Sistema de
bloqueio

Modelo 112: Sem limitações na cuba à
direita
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 221 + 223 Falha - Sistema de
bloqueio (D)

Sem limitações na cuba esquerda
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente
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Mensagens de serviço

Mensagens de
serviço

Falha Efeito e retificação

Serviço 230 Falha - Acionamento
da válvula da cuba

Válvula da cuba automática com defeito
Modelo 112: Sem limitações na cuba à
direita
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 231 Falha - Acionamento
da válvula da cuba
(D)

Válvula da cuba automática com defeito
Sem limitações na cuba esquerda
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 240+242 Erro Sistema AutoLift Abra a tampa esquerda e selecione
novamente AutoLift.
Não volte a fechar manualmente a tampa
durante o funcionamento de AutoLift.

Serviço 241+243 Erro Sistema AutoLift
(R)

Abra a tampa direita e selecione novamente
AutoLift.
Não volte a fechar manualmente a tampa
durante o funcionamento de AutoLift.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha -
Portuguese (BR) - © RATIONAL

147 / 158



Mensagens de serviço

Mensagens de
serviço

Falha Efeito e retificação

Serviço 252 Falha - Sistema de
acionamento da
tampa

Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 260 Falha - Sistema de
medição de pressão

Não é possível a cozedura sob pressão
(opção, não 112T/112L).
Modelo 112: Sem limitações na cuba à
direita.
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 261 Falha - Sistema de
medição de pressão
(D)

Não é possível a cozedura sob pressão
(opção, não 112T/112L)
Sem limitações na cuba esquerda
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 262 Falha - Sistema de
pressão

Falha - Cozedura sob pressão
Verificar:
- Alimentos presos?
- Pouca água?
- Transbordo?
- Bocal do vapor sujo?
De contrário: Contactar Serviço de Apoio ao
Cliente

Serviço 263 Falha - Sistema de
pressão (D)

Falha - Cozedura sob pressão
Verificar:
- Alimentos presos?
- Pouca água?
- Transbordo?
- Bocal do vapor sujo?
De contrário: Contactar Serviço de Apoio ao
Cliente

Serviço 450 Falha BUS E/S A4 Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 460 Modelo de aparelho
não definido

Contactar Serviço de Apoio ao Cliente

Serviço 480.1 -
480.5

Falha do sistema Sem limitações
Contactar Serviço de Apoio ao Cliente
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Antes de solicitar a intervenção de serviço:

Falha Possível causa Rectificação

Falta de água:
"Símbolo Torneira de
água"

Torneira da água
fechada

Abrir torneira da água

Filtro de entrada de
água do aparelho sujo.

Inspeção e limpeza do filtro, para isso:
- Fechar a torneira da água e

desparafusar a acometida da água
ao aparelho.

- Desmontar e limpar o filtro da
entrada de água.

- Reinserir o filtro. Instalar a entrada
da água e comprovar a sua
estanqueidade.

Fuga de água pela
parte inferior do
aparelho

Aparelho desnivelado Alinhar o aparelho com o nível
de borbulha (ver "Instruções de
Instalação")

Desaguadouro
obstruído (O
desaguadouro pode
obstruir quando
se cozinham com
frequência produtos
com um alto conteúdo
de gordura, ou se o
tubo de desaguadouro
não dispõe de
suficiente caída)

Retirar e limpar o tubo de
desaguadouro (Tubo HT) na parte
inferior do aparelho. Instalar o tubo de
desaguadouro conforme as instruções
de instalação.
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Antes de solicitar a intervenção de serviço:

Falha Possível causa Rectificação

O aparelho não
funciona após a
ligação.

Interruptor principal
externo desligado

Ligar o interruptor principal.

Saltou um fusível da
caixa de distribuição.

Controle os fusíveis da caixa de
distribuição.

A temperatura
ambiente permaneceu
prolongadamente
abaixo dos 5 °C (41
°F) depois de ter
desligado o aparelho.

Aqueça o aparelho a mais de 5°C
de temperatura. O aparelho operará
unicamente a uma temperatura
ambiente superior aos 5°C.
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Domótica
Os seguintes trabalhos de inspecção que podem ser confiados a empregados
adequadamente capacitados. Utilize exclusivamente recâmbios originais do fabricante do
aparelho.

Câmbio da junta da
tampa modelo 112

Câmbio da junta
da válvula da cuba

A junta da tampa está
colocada numa guia na
margem da tampa.
 
Remover as juntas velhas
do selo. (Não é necessária
nenhuma ferramenta.)
Limpar selo.
Humedecer base do
vedante com água e sabão.
Colocar novos vedantes
no selo, para isso comece
pelos cantos da tampa. A
base do vedante deve ser
totalmente colocada na
estrutura.

O anel de
acompanhamento da
cuba está montado na
tampa da válvula.
 

- Abrir a cuba e
desaparafusar a tampa
da válvula.

- Limpar selo.
- Remover juntas de

vedação velhas da
tampa da válvula.

- Colocar novas juntas.
- Aparafusar tampa da

válvula.
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Acessórios do aparelho

Braço para elevação e descenso
automático
Para cozer e fritar em cestos com AutoLift.
Modelo 112/112T: Art. n° 24.00.973
Modelo 112L: N. do art. 60.73.795
Modelo 211: Art. n° 24.01.008
Modelo 311: Art. n°:

Cesto de fritar 112/112T
Para fritar em cestos com AutoLift.
Modelo 112/112T: Art. n°:

Cesto de fritar 112L
Para fritar em cestos com AutoLift.
Modelo 112L: Art. n° 60.73.684

Cesto de fritar 211/311
Para fritar em cestos com AutoLift.
Modelo 211/311: Art. n°:
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Acessórios do aparelho

Cesto interior 211/311
Serve como nível adicional quando ao
cozer ou fritar em cestos com AutoLift.
Modelo 211/311: Art. nº 60.70.733

Cesto de ferver 112/112T
Para cozer em cestos com AutoLift.
Modelo 112/112T: Art. n°:

Cesto 112L
Para cozer em cestos com AutoLift.
Modelo 112L: Art. n° 60.73.680

Cesto de ferver 211/311
Para cozer em cestos com AutoLift.
Modelo 211/311: Art. n°:
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Acessórios do aparelho

Contentor de porção com asa
6 contentores de porção perfurados, com
marco, modelo 112/112T: Art. n°:
6 contentores de porção perfurados, com
marco, modelo 112L: Art. n° 60.73.707
Contentores de porção com asa,
perfurados (2 unidades): Art. n°:
Contentores de porção com asa e tampa,
perfurados
(2 unidades): Art. n°:

Banho-maria para VitroCeran (opcional,
não 112T, 112L)
Acessório com 4 contentores de porção
com asa e tampa, assim como um
contentor 2/3 GN:
Art. n°:

Coador
Para reter partículas de alimentos cozidos
quando drena a água da cocção.
Modelo 112/112T: Art. n°:
Modelo 112L: Art. n° 60.73.706
Modelo 211: Art. n°:
Modelo 311: Art. n°:

Grelha do fundo da cuba
Para evitar que as peças grandes de
assado entrem em contacto com o fundo da
cuba
Modelo 112/112T: Art. n°:
Modelo 112L: Art. n° 60.73.702
Modelo 211: 2x Art. nº 60.71.968
Modelo 311: 3x Art. nº 60.71.968
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Acessórios do aparelho

Espátula
Art. n°: Pá/ Pá perfurada

Para esvaziar facilmente a cuba em caso
de grandes quantidades de alimentos.
Pá: N. do art. 60.73.348
Pá perfurada: Art. nº 60.73.586
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Acessórios do aparelho

Carro do azeite
Para encher a cuba de cocção e para
armazenar e filtrar o azeite. Fase de
preaquecimento para derreter blocos de
gordura ou azeite refrigerados. Admite o
fluxo de azeite/gordura quente.
Art. n°:

VarioMobil ®

Para esvaziar de forma cómoda e
segura os alimentos cozinhados e para
o transporte em contentores GN (os
contentores GN não formam parte do
equipamento de série).
Modelo 112/112T/112L: Art. n°:
Modelo 211/311: Art. n°:

Carro porta-cestos 211/311
Para o armazenamento, transporte e
escorrer os cestos de cocção.
Modelo 211/311: Art. n°:
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