Manual de instruções original
®
SelfCookingCenter 5 Senses

RATIONAL ServicePlus
O pacote tudo incluído, que merece o seu nome.

Gostaríamos que tirasse o maior partido do seu investimento desde o início.
Uma longa vida do produto e sem custos adicionais.

GRATUITO! - Instalação no local

Mostramos à sua equipa, na sua própria cozinha, como os nossos aparelhos funcionam
ou como pode utilizá-los da melhor forma para as suas exigências especiais.

GRATUITO! - Academy RATIONAL
A formação contínua só está incluída connosco. Ter novas ideias criativas
e continuar a melhorar os processos na cozinha: mostramos-lhe como
aproveitar ainda melhor o seu aparelho. Seja para si só ou para toda a
sua equipa, quantas vezes o desejar. Os seminários de um dia inteiro da
Academy RATIONAL permitem-lhe partilhar ideias com colegas e outros
cozinheiros.
Informe-se em www.rational-online.com sobre onde decorrerão os próximos
seminários perto de si.

GRATUITO! - ClubRATIONAL
A plataforma da Internet para cozinheiros profissionais. Sejam receitas,
vídeos do manuseamento dos nossos aparelhos, sugestões de peritos ou
software novo com vantagens consideráveis em termos de desempenho –
aqui encontra informações e sugestões interessantes para a sua cozinha.
Basta registar-se em www.club-rational.com
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RATIONAL ServicePlus
GRATUITO! - ChefLine

®

Sempre que tiver perguntas sobre aplicações ou receitas, teremos todo o gosto em
aconselhá-lo por telefone. Rápido, descomplicado, de cozinheiro para cozinheiro e 365
®
dias por ano. Pode contactar a ChefLine através do tel. +49 (0) 81 91/327 561.

RATIONAL SERVICE-PARTNER
Os nossos aparelhos são fiáveis e duradouros. Se tiver problemas técnicos,
a RATIONAL SERVICE-PARTNER presta ajuda rápida. Fornecimento de
peças de substituição garantido e serviço de emergência ao fim de semana:
tel. +49 (0) 81 91/327 666.

Garantia de 2 anos
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 corretamente. Isto pode ser efetuado de forma prática online
em www.rational-online.com/warranty ou com o postal anexado. As
condições de garantia não cobrem danos dos componentes de vidro,
rotura de lâmpadas, deterioração do material isolante ou danos imputáveis
a uma instalação incorreta do aparelho. Também não cobrem nenhum
tipo de deterioração por emprego indevido, manutenção inadequado,
descalcificação ou reparações deficientes.
Basta registar-se em www.rational-online.com/warranty
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Exmo. cliente,
Felicitamos-lhe pelo seu novo SelfCookingCenter 5 Senses.
Leia o manual atentamente antes da colocação em funcionamento.
®
Devido ao conceito visual de compressão imediata que incorpora o SelfCookingCenter 5
Senses obterá resultados extraordinários num instante, praticamente sem necessidade de
ter que aprender o manual de memória e sem os proibitivos custos associados com cursos
e programas de instrução.
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 corretamente. As condições
de garantia não cobrem danos dos componentes de vidro, rotura de lâmpadas,
deterioração do material isolante ou danos imputáveis a uma instalação incorreta do
aparelho. Também não cobrem nenhum tipo de deterioração por emprego indevido,
manutenção inadequado, descalcificação ou reparações deficientes.
®
Desejamos que se divirta a cozinhar com o seu novo SelfCookingCenter 5 Senses.
®

RATIONAL AG
Sujeito à modificações que apoiem o progresso tecnológico!
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Explicação dos pictogramas
Perigo!

Advertência!

Precaução!

Perigo iminente capaz de
provocar lesões físicas
gravíssimas e acidentes
mortais se não for evitado.

Perigo potencial capaz de
provocar lesões físicas
gravíssimas e acidentes
mortais se não for evitado.

Perigo potencial capaz de
provocar lesões leves ou de
menor gravidade se não for
evitado.

Substâncias
cáusticas

Perigo de incêndio!

Perigo de
queimaduras!

Atenção:
A inobservância desta
instrução pode provocar
danos materiais.

Conselhos práticos e dicas
para o emprego diário do
aparelho.

Antes da colocação
em funcionamento, ler
atentamente o manual.
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Primeira colocação em funcionamento

Antes da colocação em funcionamento, ler atentamente o manual.

Quando ligar a primeira vez o seu aparelho, exigir-se-á que execute um ciclo de autoteste.
Este autoteste efetua-se só uma vez e demora cerca 45 minutos. O seu propósito é adaptar
o aparelho às condições ambientais específicas. Por favor, observe o seguinte:
- Antes de iniciar a autoteste, retire todos os materiais de embalagem do aparelho e
verifique se os bastidores pendurados e a chapa defletora estão ajustados corretamente.
- Conecte o aparelho conforme às instruções de instalação.
- Para os tamanhos: 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 e 10 x 2/1 GN, coloque um contentor GN
plano com a abertura para baixo no centro dos bastidores pendurados.
- Para os tamanhos 20 x 1/1 ou 20 x 2/1 GN, coloque dois contentores GN no rack móvel
de carga múltipla. Um contentor GN plano, com a abertura para baixo, centrado frente ao
ventilador superior e outro frente ao inferior.
- Para mais detalhes, observe as visualizações do display e consulte o manual de
instalação.

Perigo de incêndio!
Retire o material de embalagem, o Starterkit, as grelhas e os tabuleiros.

Não abra a porta da câmara de confeção enquanto esteja a executar o ciclo de autoteste.
Se a porta abre, o autoteste detém-se. Para arrancar de novo, desconecte o aparelho. Se o
aparelho está quente, deixe-o esfriar previamente. Se o autoteste se deteve, no dia seguinte o
aparelho solicitará o arranque novamente.
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Primeira colocação em funcionamento
Passo

Tecla/Info

1

START

4

Siga simplesmente as instruções do display.
Prima a tecla para arrancar o autoteste.
Selecione a conexão de água normal ou a
conexão de água mole.

2

3

Descrição

Continuar

Confirme com "continuar".
A seguinte prova executa-se automaticamente.
O estado visualiza-se no campo superior; no
inferior visualiza-se o tempo que falta para
acabar o autoteste.

No caso dos aparelhos de gás, é imperativo efetuar uma medição dos gases de escape após o
autoteste!
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Instruções de segurança
Conserve este manual num lugar seguro e facilmente acessível a todos os usuários do
aparelho.
Em nenhum caso confie a operação deste aparelho a menores ou a pessoas com
incapacidade física, psíquica ou sensorial. Isto mesmo se aplica no caso de pessoas que
não disponham da experiência e/ou dos conhecimentos necessários, a não ser que actuem
debaixo da vigilância e supervisão de um responsável de segurança. Recomenda-se que as
crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
A operação do aparelho efectuar-se-á exclusivamente com as mãos. Todo dano imputável
ao emprego de objectos afiados, pontiagudos ou similar, anula os direitos à reclamação por
garantia.
Para evitar o risco de acidentes e danos no aparelho mantenha o pessoal devidamente
instruído em matéria de segurança, mediante cursos, seminários e programas adequados.

Advertência
Controlo diário do aparelho antes de ligá-lo para o uso
- Bloqueie a chapa deflectora acima e abaixo conforme às instruções – Perigo de lesões
ocasionadas pelo rotor do ventilador em funcionamento.
- Verifique que os bastidores pendurados e o rack móvel de carga múltipla estão
devidamente bloqueados na câmara de confeção – os tabuleiros com líquidos quentes
podem cair ou deslizar da câmara de confeção – Perigo de queimaduras.
- Antes de cozinhar com o aparelho verifique que não tenham ficado restos das pastilhas
de detergente na câmara de confeção. Elimine possíveis restos das pastilhas e enxagúe
bem o interior da câmara de confeção com o duche de mão - perigo abrasivo!
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
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Instruções de segurança
Advertência
Normas e regulamentações específicas de cada país relativos à instalação e operação de
equipamentos industriais de cozinha devem ser respeitadas.
A instalação, serviço, manutenção ou limpeza deficientes do aparelho, assim como a sua
reforma, podem provocar danos materiais, lesões físicas e acidentes de carácter mortal.
Antes de pôr em serviço o aparelho, leia com atenção as instruções de serviço.
Este aparelho presta-se única e exclusivamente para a confeção de alimentos no sector da
gastronomia comercial. O seu emprego em propósitos alheios ao indicado anteriormente
será considerado como uso indevido e perigoso.
Não cozinhe no aparelho alimentos susceptíveis de inflamar (alimentos com álcool, etc.).
As substâncias com um ponto de inflamação baixo podem autoinflamar-se - perigo de
incêndio e detonação!
Os detergentes , descalcificadores e os respectivos acessórios utilizar-se-ão
exclusivamente para os propósitos descritos neste manual de instruções. O seu emprego
em propósitos alheios ao indicado anteriormente será considerado como uso indevido e
perigoso.
Se o cristal sofreu danos mude imediatamente o vidro completo.

Advertência
Defumador de alimentos no aparelho
O processo de defumar alimentos no aparelho pode ser executado apenas com a
utilização do acessório RATIONAL para defumar, o VarioSmoker.
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Instruções de segurança
Advertência
Só para aparelhos de gás
- Se o seu aparelho está instalado debaixo de um exaustor, mantenha-a ativa enquanto o
aparelho está a funcionar – Vapores e gases de combustão.
- Se o seu aparelho está conectado a uma chaminé com sistema de filtros, efectue a
limpeza do filtro, respeitando as disposições vigentes no correspondente pais – Perigo de
incêndio (Consulte ao seu instalador ao respeito).
- Não coloque objectos nas tubagens de escape do seu aparelho – Perigo de incêndio.
- O espaço por debaixo do fundo do aparelho não deve estar bloqueado por objectos nem
deformado em nenhum caso – Perigo de incêndio.
- Fica proibida a operação do aparelho em lugares expostos aos efeitos do vento – Perigo
de incêndio.

Como comportar-se no caso de cheiro a gás:
- Feche imediatamente a torneira de segurança de gás
- Não intervenha nos componentes eléctricos
- Mantenha o lugar de ocupação do aparelho bem ventilado.
- Evite chamas abertas e faíscas.
- Utilize um telefone externo para informar ao correspondente fornecedor de gás (se não
consegue contactar com o seu fornecedor, ligue aos bombeiros da sua localidade).
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Instruções de segurança e responsabilidade
Advertência
Medidas de segurança para o emprego do aparelho
- ADVERTÊNCIA – Quando trabalha com tabuleiros cheios de líquido ou carregados com
alimentos que se derretem durante a confecção, introduzir-se-ão só a uma altura que
permita ao usuário ver directamente o conteúdo dos tabuleiros inseridos. Perigo de
queimaduras. O aparelho inclui o correspondente adesivo de advertência.
- Abra sempre a porta da câmara de confeção muito lentamente (vapores quentes) – Perigo
de queimaduras.
- Utilize sempre indumentária de protecção adequada quando introduza ou tire acessórios
da câmara de confeção quente – Perigo de queimaduras.
- A temperatura exterior do aparelho pode exceder os 60° C; toque-o só pelos elementos
de controlo – Perigo de queimaduras.
- O duche de mão e a água do duche podem estar muito quentes – Perigo de queimaduras.
- Função Cool Down – Antes de activar a função Cool Down verifique que a chapa deflectora
está devidamente bloqueada – Perigo de lesões.
- Não intervenha no rotor do ventilador – Perigo de lesões.
- Limpeza - Líquido químico de acção agressiva – Perigo abrasivo. Para a limpeza, utilize
sempre vestimenta de protecção adequada: óculos e luvas protectoras, mascara, etc.
Observe as instruções de segurança no capítulo “Limpeza / Efficient CareControl”.
- Não armazene substâncias explosivas ou inflamáveis perto do aparelho – Perigo de
incêndio.
- Active o travão dos aparelhos e racks móveis quando não seja necessário movê-los. Se
a superfície do chão é desigual os carros podem rodar e deslizar – Perigo de lesões.
- Quando deslocar os racks móveis, bloqueie sempre os tabuleiros. Tape os tabuleiros que
contenham líquidos e fixe-os adequadamente para evitar o derrame de líquidos quentes
- Perigo de queimaduras.
- Verifique que o carro de transporte está bem seguro ao aparelho quando carregar ou
retirar os racks móveis de carga múltipla ou os racks para pratos – Perigo de lesões.
- Os racks móveis de carga múltipla, os racks móveis para pratos, os carros de transporte
e os aparelhos montados sobre rolos são susceptíveis a virar quando se deslocam pelos
chãos de superfície desigual - Perigo de lesões.
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Instruções de segurança e responsabilidade
Responsabilidade
Toda instalação ou reparação não efectuada por especialistas autorizados ou com
peças de recâmbio originais, assim como qualquer reforma efectuada sem a previa
autorização do fabricante provocam a invalidez da garantia e desligam ao fabricante de toda
responsabilidade sobre o produto.
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Conservação, Inspecção, Manutenção e Reparação
Para que o aço inoxidável conserve a sua alta qualidade, por razões de higiene, e para
evitar o funcionamento anómalo do aparelho é imprescindível submetê-lo diariamente a
um processo de limpeza ou quando o aparelho a solicite. A tal efeito, siga as instruções
recolhidas no capítulo „Efficient CareControl“.
Operação continua em altas temperaturas na câmara de cocção (≥260°C) ou no uso de
altos níveis de coloração (escuro 4/5) e uma produção com alto teor de gordura e alimentos
que contém colágeno podem levar a um desgaste maior da vedação da porta.
A limpeza diária da junta da porta com um pouco de detergente não abrasivo, contribui a
prolongar a sua vida útil.

Advertência
Se não limpa o aparelho adequadamente e com a frequência necessária correrá o risco
de acumular a gordura e restos de alimentos na câmara de confeção e que inflamem
- perigo de incêndio!
- Caso a massa lubrificante e os restos de comida depositados incendeiem, o aparelho
deve ser imediatamente desligado e as portas da câmara de confecção devem ser
fechadas para sufocar as chamas! Se for necessário tomar medidas de combate ao
incêndio adicionais, você deve desligar o aparelho da alimentação e utilizar um extintor
de incêndios (não usar água para extinguir fogos de gordura!).
- Para evitar a corrosão da câmara de confeção, limpe o aparelho diariamente mesmo
quando o tenha usado exclusivamente com “calor húmido” (vaporização).
- Para evitar a corrosão da câmara de confeção, lubrifique-a regularmente (aprox. cada 2
semanas) com um pouco de azeite vegetal ou com gordura.
- Para limpar o revestimento exterior utilize apenas produtos de limpeza não agressivos, de
uso doméstico por ex. detergentes em um pano úmido e macio. Não devem ser utilizadas
substâncias corrosivas ou irritantes.
- A unidade não deve ser limpa com equipamentos de alta pressão, limpeza a vapor ou
jato direto de água.
- Não trate o aparelho com produtos ácidos nem o exponha aos efeitos de vapores ácidos;
evitará que a capa passiva do aço e cromo-níquel se danifique.
- Utilizar somente produtos de limpeza do fabricante dos aparelhos. Produtos de limpeza
de outros fabricantes podem provocar danos no aparelho. Danos no aparelho, causados
por produtos de limpeza e conservação diferentes dos recomendados pelo fabricante,
não são abrangidos pela garantia.
- Não utilize produtos para esfregar nem detergentes abrasivos.

19 / 174

Conservação, Inspecção, Manutenção e Reparação
Advertência
Mantimento do filtro de ventilação. O aparelho detecta automaticamente o grado de
contaminação do filtro. Quando o filtro do ar está contaminado visualiza-se uma mensagem
de serviço solicitando o câmbio do filtro ou a sua limpeza. Não utilize nunca o aparelho sem
filtro do ar. Observe o seguinte quando mude o filtro:
Tamanhos: 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN e 10 x 2/1 GN
Número de artigo do filtro do ar: 40.03.461
Este filtro pode desmontá-lo e mudar o usuário. Quando mude o filtro, atenção em colocá-lo
correctamente na sua posição. Para o câmbio do filtro do ar consulte as instruções indicadas
no capítulo "Domótica".
Tamanhos: 20 x 1/1 GN e 20 x 2/1 GN
O câmbio deste filtro do ar requer a intervenção dum técnico de serviço certificado.
Atenção Para avaliar o funcionamento da protecção antisalpicaduras do aparelho, é
imprescindível que o filtro esteja devidamente colocado e a coberta instalada.
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Conservação, Inspecção, Manutenção e Reparação
Inspecção, Manutenção e Reparação
Perigo – Alta tensão!
- Os trabalhos de inspecção. manutenção e reparações confiar-se-ão exclusivamente a um
técnico especialista.
- Quando efectue trabalhos de limpeza (excepto a limpeza CleanJet ® +care) inspecção,
reparação ou manutenção, é imprescindível desligar o aparelho da rede de alimentação
eléctrica.
- No caso de aparelhos com rodas (versões móveis) verifique que os cabos de alimentação
e as tubagens de entrada de água e esgoto ficam assentes devidamente, para evitar que
se danifiquem quando se desloque o aparelho. Quando retirar o aparelho do seu lugar,
verifique que está devidamente desconectado do cabo da rede e das tubagens entrada de
água e esgoto. Quando restituir o aparelho ao seu lugar original, active de novo o travão
de imobilização e verifique que as linhas de alimentação de energia, entrada de água e
esgoto fiquem conectadas conforme as normas.
- 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.
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Componentes funcionais
Número de série do aparelho
(visível só quando a porta do aparelho
está aberta)
Seguro de fluxo (opcional)
(Só em aparelhos de gás)
Iluminação interior do forno
Porta do aparelho de cristal duplo

Puxador da porta
Aparelhos de mesa: Puxador da porta
para a operação só com uma mão e
função de fechado por impulso
Aparelhos de chão: Operação com só
uma mão
Dispositivo de desbloqueio para abrir
o cristal duplo (interior)
Bandeja recolhedora de gotas com
esvaziador automático integrada na
porta do aparelho (interior)
Bandeja recolhedora de gotas com
esvaziador directo ao esgoto do
aparelho
Patas do aparelho (reguláveis em
altura)
Placa de identificação
Contém dados importantes como:
potência conectada, tipo de gás, tensão,
número de fases e frequência assim
como modelo e número de série do
aparelho, (consulte o capítulo “tipo de
aparelho e identificação de software”).
Painel de controlo

Aparelho de sobremesa
sobre mesa US IV

Coberta do recinto do equipamento
eléctrico
Comando de fácil uso

Duche de mão (com dispositivo
recolhedor)
Ajuda de inserção (aparelhos de chão)
Filtro do ar, aparelhos de mesa
(ventilação do lugar de instalação)
Filtro do ar, aparelhos de chão
(ventilação do lugar de instalação, parte
posterior do aparelho)
Gaveta/recinto para pastilhas
conservantes “Care”
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Modelo de chão

Observações para o emprego do aparelho
- Evite colocar focos de calor (p. exemplo: pranchas, fritadeiras, etc.) perto do aparelho.
- Utilize o aparelho só em locais cuja temperatura ambiente seja superior aos 5 °C. Se a
temperatura ambiente não alcança os +5°C, pré-aqueça a câmara de confeção a mais
de + 5 °C antes de utilizá-la.
- Sempre que abrir a porta da câmara de confeção o pré-aquecimento e o rotor do
ventilador se desconectam-se automaticamente. O rotor autotravante do ventilador
activa-se e o rotor do ventilador continua a funcionar por mais um periodo.
- Quando preparar assados ou grelhadas (frangos, etc.) convém colocar um colector por
debaixo dos alimentos para recolher a gordura.
- Utilize exclusivamente os acessórios originais de material refractário que oferece o
fabricante do aparelho.
- Limpe/lave sempre os acessórios antes de usá-los.
- Deixe a porta do aparelho encostada quando permaneça fora de serviço
prolongadamente (p. exemplo, pela noite).
- A porta da câmara de confeção dispõe de fecho por impulso. Para que a porta dos
aparelhos de chão esteja bem fechada, a maneta deve encontrar-se em posição vertical.
- Quando interrompa prolongadamente a operação do aparelho (dia de descanso, etc.) não
se esqueça de desconectar a alimentação central de água, electricidade e gás
- Não coloque este equipamento no lixo doméstico, nem o entregue num centro de recolha
municipal. Se desejar eliminar o equipamento, a nossa assistência tratará a situação da
forma correcta. Contacte com o nosso serviço de assistência técnica ligando o: +34(0)
934 751 750
Caso o aparelho esteja desligado ou sem corrente por um periodo inferior a
15 minutos, o processo decorrido irá continuar a partir do ponto em que foi
interrompido.
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Observações para o emprego do aparelho
Cargas máximas em função do tamanho dos
aparelhos
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

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

(máx. 15 kg por rack)
(máx. 30 kg por rack)
(máx. 15 kg por rack)
(máx. 30 kg por rack)
(máx. 15 kg por rack)
(máx. 30 kg por rack)

Não exceda da capacidade máxima de carga para evitar que o seu aparelho se danifique.
Observe as quantidades de carga máxima indicadas no manual de aplicação.

Aparelhos de mesa com bastidores pendurados
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
- Para retirar, levante o bastidor pendurado ligeiramente
pelo centro e tire-0 previamente dos encaixes de
fixação dianteiro inferior e depois do superior.
- Gire o bastidor pendurado para o centro da câmara de
confeção.
- Levante o bastidor pendurado para acima para soltálo da fixação. Para a montagem, ifaça a ordem inversa
descrita anteriormente.

24 / 174

Observações para o emprego do aparelho
Trabalhos com racks móveis de carga múltipla,
racks móveis para pratos e carros de transporte em
aparelhos de mesa (opção)
- Retire o bastidor pendurado conforme as instruções.
- Coloque a guia de inserção na fixação prevista para tal
efeito no fundo do aparelho. Procure que a fixação seja
exacta (4 pernos).
- Iguale e nivele o aparelho de modo que a sua altura
coincida exactamente com o carro de transporte.
- Insira o carro de transporte na guia de inserção
e verifique que fica bloqueado conforme as
especificações.
- Insira o rack móvel de carga múltipla e o rack para
pratos no aparelho e comprove se ficou fixamente
bloqueado no aparelho.
- Para retirar qualquer um de ambos racks, desbloqueielo e tire-o da câmara de confeção. Coloque inicialmente
a sonda térmica no alojamento da guia de inserção.
- Quando deslocar o rack móvel de carga múltipla ou o
rack para pratos verifique que estão bem bloqueados
no carro de transporte.
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Observações para o emprego do aparelho
Como trabalhar com a sonda térmica

Precaução
A sonda térmica e o posicionador podem estar quentes – perigo de queimaduras!

Insira a sonda térmica
na parte mais grossa do
produto. Pique a ponta da
sonda no centro da peça
(ver "Manual de Aplicação").

Utilize o posicionador
para evitar que a sonda
térmica solte por si
mesma do alimento
durante a confeção. Isto
pode acontecer, por
exemplo, quando se
preparam alimentos de
consistência mole ou de
pouca espessura.

Quando aplicar Finishing
®
com o rack móvel para
pratos introduza a sonda
térmica na tubagem
cerâmica do rack para
pratos.

Nenhum sensor de temperatura de núcleo externo deverá permanecer dentro da câmara de
cocção durante o processo de limpeza. Os sensores não deverão ser limpos ao mesmo tempo
que a câmara! Isso poderá causar vazamentos durante o processo de limpeza.
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Observações para o emprego do aparelho
Use uma chave de inserção de sonda para fazer
o furo em alimentos congelados. Faça um buraco
na parte mais grossa da peça. Para isso, coloque
o alimento sobre uma base bem firme e proteja as
mãos.

- Coloque sempre a sonda térmica e o posicionador no alojamento previsto para tal efeito - Risco
de danos.
- Não deixe a sonda térmica pendurada fora da câmara de confeção – Atenção para não a
danificar.
- Retire a sonda térmica da comida antes de a retirar da câmara de confeção – Atenção para não
a danificar.

No caso de necessidade, antes de utilizar a sonda térmica arrefeça-a com o duche de mão.

Precaução
Proteja adequadamente braços e mãos contra queimaduras. Risco de lesões.
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Observações para o emprego do aparelho
Como trabalhar com o duche de mão
- Quando utilize o duche de mão tire da mangueira para extraí-la uns 20 cm da posição
de alojamento.
- Apertando o botão de accionamento poderá seleccionar entre 2 níveis diferentes de
pressão.
- Deixe que o duche de mão regresse sempre lentamente à posição de alojamento.

Precaução
O duche de mão e a água podem estar muito quentes – perigo de queimaduras!

- Para evitar que a mangueira se danifique, não a puxe com força para a extrair por completo.
- Verifique se a mangueira de duche de mão se enrolou completamente após o uso.
- Não utilize o duche de mão para arrefecer a câmara de confeção. - Risco de danificar a câmara
de confeção, a chapa deflectora ou pode explodir o vidro da câmara de confeção.
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Operação geral
O seu aparelho está dotado dum ecrã táctil“. Tocando este ecrã ligeiramente com o dedo
poderá realizar as programações que deseje no aparelho.

Com o comando de fácil
uso poderá modificar os
ajustes à sua vontade.

Alternativamente, poderá
também deslocar com o
dedo, mas estes ajustes
são só aproximados.

Os seus ajustes são
aceites em 4 segundos ou
apertando o comando de
fácil uso.
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Operação geral
Observações gerais

Regresso à posição de
início

Visualização do status de
pré aquecimento - seta
vermelha: pré aquecer, seta
azul: arrefecer.

Falta de água – Abrir
a torneira de água. A
informação será anulada do
dispaly.
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Função de ajuda

Modo de programação

Temperatura excessiva
na câmara de confeção
– a seta pisca (para o
arrefecimento da câmara
de confeção consulte o
capítulo "Cool Down").

O aparelho avisa o final da
confeção mediante um sinal
acústica e animação.

"Anomalia queimador de
gás" - Aperte "RESET
GÁS". Novo processo de
ignição. Se o display piscar
intermitente, informar os
serviços técnicos.

Atrás/Cancelar

Operação geral
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 poder beneficiar-se ao máximo de todas as
possibilidades que lhe oferece. A função de ajuda selecciona-se com a tecla “?“. As funções
de ajuda disponíveis são as seguintes:

Explicação dos pictogramas
Arrancar a função de ajuda

Abrir o menu de selecção e
seleccionar o manual

Avançar uma página com a barra
de deslocamento

Retroceder uma página com a
barra de deslocamento

Abrir o capítulo precedente

Sair da função de ajuda

Capítulo seguinte/ mais
informação

- Quando seleccionado o manual abre automaticamente o correspondente índice. Seleccione o
programa conveniente.
- Se a função de ajuda está aberta durante o processo em execução, desactivar-se-á
automaticamente tão cedo como seja necessário realizar alguma acção.
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Visão geral do modo
Display após a ligação
Interruptor On/Off

Mudança de perfil

Modo Vaporizador Combinado
Vapor
Ar quente
Combinação de vapor e ar quente

Modo iCookingControl
Top 10
Carne
MySCC

Função de ajuda

Outras funções
iLevelControl

Aves
Peixe
Guarnições
Ovoprodutos/Sobremesas
Pastelaria/Padaria

Modo de programação

Efficient CareControl
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Finishing

®

Visão geral do modo
Os vários modos
Modo
iCookingControl

Modo Vaporizador
Combinado

Modo de
programação

Acede ao Modo
iCookingControl através
da seleção do resultado
pretendido, como. p. ex.,
através da seleção de aves,
guarnições ou peixe.
Descrição, consultar
o capítulo Modo
iCookingControl.

Ao premir a tecla "Vapor",
"Combinação" ou "Ar
quente", acede ao Modo
Vaporizador Combinado.
Descrição, consultar o
capítulo Modo Vaporizador
Combinado.

Ao premir a tecla "Modo de
programação", acede ao
Modo de programação.
Descrição, consultar
o capítulo Modo de
programação.
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Visão geral do modo
iLevelControl

Efficient CareControl

No iLevelControl , pode
utilizar simultaneamente
os racks individuais do
seu aparelho para vários
processos de confeção.

Efficient CareControl
deteta em que momento
deve ser efetuada uma
limpeza. Para isso, o
Efficient CareControl
considera o comportamento
de limpeza individual,
bem como os hábitos
de trabalho, a duração
das pausas ou o fim do
trabalho.
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iCookingControl
O iCookingControl deteta o tamanho do produto e a quantidade de carga. O tempo de
confeção, a temperatura e o clima de confeção é adaptado continuamente. Além disso, o
iCookingControl mostra-lhe o decorrer da fase de cozedura do iCC - Cockpit.
O iCC - Cockpit surge automaticamente após 10 segundos, depois de ter selecionado o
seu resultado pretendido. Aqui, são-lhe apresentadas as decisões inteligentes únicas do
iCookingControl.

Indicação do iCC Cockpit
Tempo restante atual

Indicação da temperatura do núcleo Real
| Nominal
Fase de cozedura atual
Coluna de clima que apresenta o
clima de confeção atual através da
temperatura e da humidade
Mudança entre as fases de cozedura
individuais
Tecla i. Premir esta tecla permite aceder
ao iCC Monitor
Mudança para a vista de ajuste
Vista ativa

Número de fases de cozedura
Modo atual
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iCookingControl
Explicação dos pictogramas
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iCC - Cockpit

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Tecla i

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Velocidade de confeção

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Delta T

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Tempo de confeção

Ponto de confeção

Dourado

Tamanho da peça

Espessura da peça

Temperatura de selagem

Capacidade de fermentação

Camada tostada

Clima de confeção

Gratinado

Humidificação

Confeção a Vapor

iCookingControl
Velocidade do ar

Ponto de pré-confeção

Avisos e convites durante o processo
Pré-aquecer

Indicação Baixar temperatura

Cancelar

Golpear

Regar

Golpear Padaria/Pastelaria

Pincelar Padaria/Pastelaria

Ponta da sonda

Opções no fim da confeção
Manter temperatura

Transferir sensor de temperatura
de núcleo

Aquecer à temperatura de
consumo

Continuar tempo

Camada tostada

Carregar de novo
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iCookingControl
iCC - Cockpit
Através do comando de fácil uso ou do acionamento da respetiva tecla de seta, pode
obter uma visão geral sobre o cozinhar ideal – ou seja, de que forma obtém o resultado
desejado. O cozinhar ideal, que na realidade é selecionado pelo iCookingControl, depende
do respetivo produto que confeciona!
O círculo amarelo indica-lhe os ajustamentos atuais que o iCookingControl selecionou.
Se folhear para trás, pode visualizar as decisões tomadas no passado. Se folhear para
a frente, recebe informações sobre os próximos passos previsíveis para alcançar o
resultado pretendido selecionado. Estes passos são adaptados e otimizados no decorrer
da confeção.

Ajustamentos atuais.
Aqui, a indicação volta a saltar
10 segundos para trás.
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Ao premir as teclas do lado esquerdo e
direito, pode folhear para ajustamentos
anteriores ou futuros.

iCookingControl
iCC Monitor
No iCC Monitor, o iCookingControl apresenta-lhe as decisões e as adaptações nos
ajustamentos para obter o seu resultado desejado pessoal.
As adaptações e as indicações são realizadas de forma diferente de produto para produto
e de quantidade de carga para quantidade de carga.

A tecla i surge logo que foi tomada uma
decisão ou logo que uma adaptação de
definições está a decorrer em segundo
plano. Ao premir a tecla i ou ao premir o
comando de fácil uso, é chamado o iCC
Monitor no iCC Cockpit.

As adaptações são realizadas no display.
As decisões já tomadas estão assinaladas
com um visto verde. Além disso, recebe
informações sobre as decisões que são
tomadas atualmente pelo iCookingControl e
sobre as decisões que ainda falta tomar.

No Cockpit de diálogo e no iCC, não é possível realizar ajustamentos.
O iCC Monitor fecha-se de novo automaticamente após 6 segundos. No entanto, pode também
ser fechado premindo-se novamente a tecla i.
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iCookingControl
iCC Messenger
O iCC Messenger dá-lhe ativamente
informações sobre os processos e as
adaptações que o iCookingControl realiza.
Após 4 segundos, o iCC Messenger volta a
desaparecer automaticamente.

Pode ligar e desligar o iCC Messenger a qualquer momento na
configuração do aparelho, através do MySCC.
Para tal, encontra indicações no capítulo MySCC - Definições
avançadas.
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iCookingControl
Exemplo: Frango

Prima a tecla "Aves“ no
ecrã inicial e selecione o
seu resultado desejado.

Prima a tecla "Frango".

Selecione, por exemplo,
o grau de dourado (claro,
escuro) e a temperatura
do núcleo/estado da
confeção (mal passado,
bem passado).
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iCookingControl

Ao premir a tecla
do iCC Cockpit ou
automaticamente após
10 segundos, acede ao iCC
Cockpit.
O pré-aquecimento do
aparelho é efetuado
automaticamente.

É-lhe pedido que carregue
o aparelho.

Fim
Final do tempo de confeção
– Soa a campainha,
selecionar opções.
Tem agora a possibilidade
de selecionar mais opções
(por exemplo, manter
temperatura, transferir
sensor de temperatura de
núcleo, camada tostada e
muito mais.)
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Assado com combinação de
vapor e ar quente (50 % de
humidade com 202 °C de
temperatura da câmara de
confeção).

iCookingControl
Assado com ar quente

Prima a tecla para guardar os ajustamentos individuais (consultar o capítulo
"Programação").
Se o sensor de temperatura de núcleo não estiver colocado ou estiver mal
colocado, soa um sinal e surge um pedido para voltar a colocar o sensor
de temperatura de núcleo no display.
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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 iCC no ecrã inicial para
aceder ao Top 10.

Não são apresentados programas manuais no Top 10 .
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Modo Vaporizador Combinado
O modo “Vaporizador Combinado” põe à disposição todas as funções típicas do
vaporizador combinado. Accionando a tecla "vapor", "ar quente" o "combinação de vapor e
ar quente" acede-se ao modo vaporizador combinado.

Explicação dos pictogramas
Vapores
Ar quente
Combinação de vapor e ar quente

Ajuste com exactidão percentual
da humidade na câmara de
confeção.
Ajuste da temperatura da câmara
de confeção

Delta-T

Ajuste do tempo de confeção
MySCC

Ajuste da temperatura do núcleo

Efficient CareControl
pré aquecer
Função de ajuda
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Modo Vaporizador Combinado
Activação da função de
programação

Operação contínua

Atrás/Cancelar

Humidificação

Velocidade do ar

Cool Down

Apertando a tecla da temperatura da câmara de cocção podem-se consultar os dados de
cocção actuais; p. ex. o clima efectivo na câmara de cocção e a temperatura efectiva da
câmara.
Mantendo a tecla apertada durante 10 segundos visualizam-se os valores EFECTIVOS
permanentemente até ao seguinte ajuste.
A umidade do clima na câmara de cocção aqui indicada está baseada na umidade absoluta.
Este valor de umidade pode, por definição, divergir da umidade relativa indicada nas
configurações.
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Modo Vaporizador Combinado
Vapores
No modo de cocção "vapor" o gerador de vapor gera vapor fresco e higiénico. Para à câmara
de cocção pode ajustar uma temperatura de 30 °C a 130 ℃ .
Tipos de cocção: refogar, ferver, branquear, escalfar, inchar (molhar), cozer ao vazio,
descongelar, conservar.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla e ajuste a temperatura
conveniente. O valor standard é a temperatura
de ebulição.

3

Aperte esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.

3

alternativamente, aperte a tecla "temperatura
núcleo" e ajuste a temperatura de núcleo
conveniente.

Pode seleccionar funções adicionais como : velocidade do ventilador, pré-aquecimento,
funcionamento contínuo, Cool Down ou Delta-T. Para o emprego da humidificação e
velocidade do ar, ver os capítulos "humidificação manual" e "velocidade do ar". Para o
emprego do Delta-T ver o capítulo "Delta-T" em "MySCC".
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Modo Vaporizador Combinado
Ar quente
No modo de cocção "ar quente" o ar seco vem aquecido por radiadores muito potentes. Para
à câmara de cocção pode ajustar uma temperatura de 30 °C a 300 ℃ . No caso necessário,
poderá limitar a humidade da câmara de cocção.
Tipos de cocção: pastelaria, assados, prancha, fritar, gratinado, glasear.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla e ajuste a humidade máxima
para a câmara de cocção (ver capítulo
®
"ClimaPlus Control ").

3

Aperte esta tecla e ajuste a temperatura
conveniente.

4

Aperte esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.

4

Alternativamente, aperte a tecla "temperatura
núcleo" e ajuste a temperatura de núcleo
conveniente.
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Modo Vaporizador Combinado

Pode seleccionar funções adicionais como : velocidade do ventilador, pré-aquecimento,
funcionamento contínuo, Cool Down ou Delta-T. Para o emprego da humidificação e
velocidade do ar, ver os capítulos "humidificação manual" e "velocidade do ar". Para o
emprego do Delta-T ver o capítulo "Delta-T" em "MySCC".
Quando trabalha no funcionamento contínuo a temperatura da câmara de cocção diminui
automaticamente de 300°C a 260°C após 30 minutos de operação.
Para evitar que o aparelho avarie, não o deixe funcionar mais de 2 horas a temperaturas
elevadas, no modo de cocção "ar quente", sem conexão à água.

49 / 174

Modo Vaporizador Combinado
Combinação de vapor e ar quente
Combinação dos dois modos de cocção "vapor" e "ar quente". Esta combinação procura
humidade e calor na câmara de cocção para uma cocção particularmente intensa. Para à
câmara de cocção pode ajustar uma temperatura de 30 °C a 300 ℃ . No caso necessário,
pode ajustar o clima da câmara de cocção.
Tipos de cocção: Assado, forneado.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla e ajuste a humidade
conveniente para a câmara de cocção (ver
®
capítulo "ClimaPlus Control ").

3

Aperte esta tecla e ajuste a temperatura
conveniente.

4

Aperte esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado.

4

Alternativamente, aperte a tecla "temperatura
núcleo" e ajuste a temperatura de núcleo
conveniente.
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Modo Vaporizador Combinado

Pode seleccionar funções adicionais como : velocidade do ventilador, pré-aquecimento,
funcionamento contínuo, Cool Down ou Delta-T. Para o emprego da humidificação e
velocidade do ar, ver os capítulos "humidificação manual" e "velocidade do ar". Para o
emprego do Delta-T ver o capítulo "Delta-T" em "MySCC".
Quando trabalha no funcionamento contínuo a temperatura da câmara de cocção diminui
automaticamente de 300°C a 260°C após 30 minutos de operação.
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Modo Vaporizador Combinado
ClimaPlus Control

®

ClimaPlus Control mede e regula a humidade da câmara de cocção com precisão. Na
janela clima poderá ajustar com precisão o clima ideal específico de cada produto.
®

Vapor:
®
ClimaPlus Control Ajuste
de fábrica: 100% humidade.

Ar quente:
Durch ClimaPlus Control
®
poderá limitar a
humidade do produto
na câmara de cocção.
As linhas vermelhas
e a correspondente
percentagem indicam
a humidade máxima
admissível na câmara.
Quanto mais barras
vermelhas visualizem no
display, tanto mais seco
será o clima de cocção
e menor o conteúdo de
humidade dentro da
câmara.

Vapor + ar quente:
Se deseja, pode ajustar a
vontade a mistura de vapor
e calor seco. Quantas mais
linhas azuis visualizem no
display, mais húmido é o
clima e maior o conteúdo de
humidade na câmara.

Para um consumo económico de recursos no modo de funcionamento contínuo aconselhamos
trabalhar com o ajuste standard de humidade, p. ex. 100 % para ar quente.
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Modo Vaporizador Combinado
Ajuste do tempo ou funcionamento contínuo
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Seleccione um modo de cocção, p. ex. "vapor".

2

Aperte esta tecla e ajuste o tempo de cocção
desejado. Para funcionamento contínuo, ver
página seguinte.

2

Aperte esta tecla para funcionamento contínuo.
Alternativamente, aperte a tecla do tempo
de cocção e gire/desloque o mando de fácil
operativa/corrediça para a direita até visualizar
"CONTÍNUO".

Pré-aquecimento manual
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Seleccione um modo de cocção, p. ex. "vapor".

2

Aperte esta tecla e ajuste a temperatura de préaquecimento conveniente.

3

Aperte esta tecla de "pré-aquecimento"
Alternativamente, aperte a tecla do tempo
de cocção e gire/desloque o mando de fácil
operativa/corrediça para a esquerda até
visualizar "PRÉ-AQUECER".
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Modo Vaporizador Combinado

Ajuste da hora: Ver capítulo "hora" no "MySCC"
Ajuste do formato da hora : Ver capítulo "formato hora" no "MySCC".
Ajuste do formato de tempo de cocção : Ver capítulo "formato tempo de cocção" no
"MySCC".
Ajuste da hora de início: Ver capítulo "Início automático".
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Modo Vaporizador Combinado
Humidificação manual
O aparelho dispõe dum injector muito potente com o qual pulveriza e distribui a água e rocia
com ela o interior do forno. Esta função de rociado é ideal para que os produtos de pastelaria
e doçaria subam bem e a superfície adquira um atractivo brilho.
Seleccionável quando trabalha com ar quente ou com a combinação de vapor e ar
quente.
Duração do rociado com vapor O subministro de humidade está limitado à 2 segundos.
Quando aperta de novo a tecla o aparelho aporta vapor outros 2 segundos.
Margem de temperatura: Temperatura no interior da câmara de cocção: de 30 até 260°C
Aperte a tecla "humidificação" para activar um impulso de humidificação.

No modo de programação é possível ajustar 3 diferentes níveis de humidificação para cada
passo do programa. Aperte esta tecla e ajuste o nível conveniente com o mando de fácil
operativa.
Humidificação desactivada

3 impulsos de humidificação
(1 seg. imp/10 seg. repouso).

1 impulso de humidificação
(1 seg)

5 impulsos de humidificação
(1 seg. imp/10 seg. repouso).
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Modo Vaporizador Combinado
Velocidade do ar
Para gerar o clima ideal para cada processo de cocção seleccione entre as 5 diferentes
velocidades do ventilador.
Aperte esta tecla e ajuste a velocidade conveniente com o mando de fácil
operativa.

Velocidade turbo

¼ de velocidade

Velocidade standard

Sincronizar o rotor com 1/4 de
velocidade

½ velocidade
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Modo Vaporizador Combinado
Confeção Delta T
Delta T = Temperatura diferencial entre a temperatura do núcleo e a temperatura da câmara
de confeção. O lento aumento da temperatura da câmara de confeção até ao fim do processo
de confeção, com diferença constante em relação à respetiva temperatura do núcleo permite
sujeitar a carne a um processo de confeção mais lento (pode ser selecionado apenas a partir
do modo Vaporizador Combinado).

Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Selecione um modo de cocção manual, p. ex.,
ar quente.

2

Prima a tecla Delta T .

3

4

20 °C

Ajuste a temperatura diferencial Delta T
pretendida.

Ajuste a temperatura do núcleo pretendida.
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Modo Vaporizador Combinado
Passo

Tecla/Info

Descrição

Indicação "Delta T" no display com o ajuste Delta T ativado.
Só é possível ativar o Delta T a partir do modo Vaporizador Combinado! Pode detetar um
modo Delta T ativo pelo símbolo delta no display do modo de cocção manual.
Em alternativa, pode também ajustar uma janela temporal para a duração da confeção Delta T.
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Modo Vaporizador Combinado
Cool Down
Supomos que esteve a trabalhar com a câmara de cocção a uma temperatura muito
elevada e precisa agora uma temperatura mais baixa. A função “Cool Down” permite-lhe o
esfriamento rápido e sensível do interior da câmara de cocção.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Seleccione um modo de cocção, p. ex. "vapor".

2

Aperte esta tecla e feche a porta da câmara de
cocção.

3

Abrir porta

Abra a porta da câmara de cocção

4

Aperte esta tecla. No caso necessário, reajuste
a temperatura da câmara de cocção.

5

Se deseja, pode ajustar a velocidade do ar de
modo individual.
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Modo Vaporizador Combinado

Advertência
- Antes de activar a função "Cool Down" verifique que a chapa deflectora está devidamente
bloqueada – Perigo de lesões.
- Quando a função "Cool Down" está em funcionamento o rotor do ventilador não se desconecta
ao abrir a porta do aparelho.
- Não intervenha no rotor do ventilador – Perigo de lesões.
- Durante a função "Cool Down" saem vapores quentes da câmara de cocção - Perigo de
queimaduras.

A função “Cool Down” não é programável.
Aperte a tecla "Temperatura da câmara de cocção" para visualizar a temperatura EFECTIVA
dentro da câmara.
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Modo de programação
O modo de programação permite a criação fácil e rápida dos próprios programas de
confeção. “SelfCooking” permite-lhe copiar, adaptar conforme às suas preferências e
guardar com um novo nome qualquer dos 7 modos disponíveis (carne, aves, peixe, padaria/
pastelaria, guarnições, ovoprodutos/sobremesas e Finishing).
Prima a tecla para aceder ao
modo de programação.

Explicação dos pictogramas
Novo programa

Novo programa iLC

Copiar o programa

Eliminar programa

Vista imagens

Vista listagens

Abrir MyDisplay
Selecionar programa
Eliminar programa
Janela de seleção – Arrancar
programa
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Modo de programação
Tecla Info - Visualizar detalhes do
programa
Janela de seleção com a
tecla Info premida
Além dos nomes dos programas, as seguintes teclas servem também para ativar ou
depositar informação.
Imagem do alimento que
corresponde ao programa
Imagem do acessório para esse
programa
Atribuição a grupos (p. ex.,
pequeno-almoço)
A atribuição a um grupo é
indicada através do acionamento
da tecla "Atribuição de grupo".
Uma atribuição existente é
sinalizada através de um visto
verde.

Notas do programa
Notas de um programa
memorizadas são apresentadas
diretamente, premindo a tecla
"Notas". As notas existentes são
sinalizadas através de um visto
verde.
Atributos adicionais disponíveis
(por exemplo, "Pré-definição do
início")

O pictograma mostra o modo do programa guardado, p. ex. combinação de
vapor e ar quente. Para os processos de confeção iCookingControl e iLC
utilizam-se outros pictogramas.
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Modo de programação
Vista imagens
Se tiverem sido guardados programas de confeção com imagens, estes são apresentados
na vista imagens. Se não existir qualquer imagem, o título do programa é apresentado na
vista imagens sob a forma de texto.
Mude para a vista imagens.

Ao premir a tecla ou com o
comando de fácil uso, pode
folhear na sua vista

Alterar a vista de, por exemplo,
20 imagens para 16 imagens por
página.

A última vista selecionada é novamente apresentada na próxima ativação.
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Modo de programação
Função de classificação e filtrado
A listagem visualiza-se por ordem alfabética, classificado por nome. A listagem pode-se
modificar com ajuda da função de classificação e filtrado.
Aperte esta tecla para abrir a função de filtrado. Seleccione um critério.
Aperte esta tecla para abrir a função de classificação. Seleccione um critério.
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Modo de programação
Guardar programas durante o funcionamento
Passo

Tecla/Info

1

2

3

Descrição

Com o programa a funcionar, aperte a tecla

G)

Introduza os nomes dos programas.

Aperte esta tecla para guardar o processo de
cocção.

Todas as modificações efectuadas num processo de cocção iCookingControl p. ex. activação
de "fino" o "grosso", vem aceitadas quando se guarda o programa e repetem-se na próxima
vez que se activa o processo de cocção.
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Modo de programação
Programação do modo iCookingControl
Exemplo: Mude o nome “assado” e guarde o processo de cocção sob o novo nome “assado
de vitela” com os ajustes oportunos, p. ex. “dourado claro” e “bem cozinhado”.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla para criar um novo programa.

3

Assado de vitela

Introduza o nome do programa (por exemplo:
assado de vitela)

4

Aperte esta tecla para guardar o nome.

5

Seleccione o modo de cocção "carne".

6

Assar

Seleccione "assado".

7

A intensidade de dourado e o ponto de cocção
podem-se modificar à discrição.

8

Aperte esta tecla para guardar o processo de
cocção e abrir a janela de selecção.
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Modo de programação
Passo
9

Tecla/Info

Descrição
Seleccione p. ex. uma foto para o alimento a
cozinhar o saia da máscara de detalhes do
programa com a tecla "guardar".

Na máscara de detalhes do programa pode guardar atributos como:
fotos dos acessórios, notas sobre o programa o pertinências a grupos
específicos.
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Modo de programação
Programação do modo “Vaporizador Combinado”
Pode criar programas manuais de até 12 passos por programa, totalmente à discrição.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla para criar um novo programa.

3

Ovos mexidos

Introduza o nome do programa (por exemplo:
ovos revoltos)

4

Aperte esta tecla para guardar o nome.

5

Seleccione um modo de cocção manual, p. ex.
"combinação".

6

Aperte esta tecla para arrancar o préaquecimento da câmara de cocção.

7

Ajuste a temperatura de pré-aquecimento
conveniente.

8

Para guardar o passo, aperte esta tecla uma
vez. É possível inserir um passo adicioná-lo
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Modo de programação
Passo

Tecla/Info

Descrição

9

Seleccione o modo de cocção para o segundo
passo do programa.

10

Seleccione os parâmetros de cocção
convenientes.

11

Para guardar o passo, aperte esta tecla uma
vez. É possível inserir um passo adicioná-lo

12

Aperte de novo a tecla para acabar o processo
de programação.

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

Pode ajustar a velocidade do ar mais conveniente para cada passo do
programa.
Nos modos de cocção "ar quente" e "combinação" pode activar 3
diferentes níveis de humidificação para cada passo do programa. Ver
também o capítulo "humidificação manual"
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Modo de programação
Programação – Modo iLC
Utilize os racks do aparelho para trabalhar simultaneamente com os mais diversos processos
de cocção. iLevelControl indica que alimentos podem ser cozinhados juntos e adapta
inteligentemente o tempo de cocção ao volume de carga, tendo em conta a frequência e a
duração da abertura da câmara de cocção.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla para criar um novo programa
elc.

3

Forneados

Introduza o nome do programa (por exemplo:
ovos revoltos)

4

Aperte esta tecla para guardar o nome.

5

Seleccione um modo de cocção manual, p. ex.
"ar quente".

6

Seleccione os parâmetros de cocção
convenientes.

7

Aperte a tecla para guardar o passo.
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Modo de programação

Pode ajustar a velocidade do ar mais conveniente para cada passo do
programa.
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Modo de programação
Arranque o programa
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Seleccionar o programa com as teclas da seta
ou com o mando de fácil operativa.

3

Para arrancar, aperte o nome do programa
na janela de selecção ou o mando de fácil
operativa.

Controle os passos do programa
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Seleccionar o programa com as teclas da seta
ou com o mando de fácil operativa.

3

Para arrancar ou activar o programa, aperte
o nome na janela de selecção ou o mando de
fácil operativa.

4

Comprove os passos do programa apertando
para isso o correspondente símbolo. O passo
visualiza-se ressaltado em vermelho.
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Modo de programação
Passo
5

Tecla/Info

Descrição
Aperte esta tecla para sair do programa.

Para a comprovação dos passos do programa deixar a porta da câmara de cocção aberta.
Na função "modificar programa" pode comprovar e modificar directamente os passos do
programa.
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Modo de programação
Criar grupo
Pode atribuir os seus programas a um grupo para assim ordenar os seus programas
(p. ex., programas para um menu de pequeno-almoço).
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla.

2

Selecione "Grupos" com o filtro.

3

Prima a tecla para criar um novo grupo.

4

5
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Pequeno-almoço

Nomeie o seu grupo (p. ex., pequeno-almoço).

Ao premir esta tecla, confirme a introdução do
nome. Acabou de criar o grupo.

Modo de programação
Atribuir grupo
Pode atribuir o seu programa a um grupo.
Podem ser atribuídos a um grupo uma quantidade à discrição de programas (Manual, iLC,
etc.).
Por exemplo, pode atribuir programas para o seu menu de pequeno-almoço a um grupo
"Pequeno-almoço" criado por si.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla.

2

Selecionar o programa com teclas de seta
ou com o comando de fácil uso (p. ex., ovos
mexidos).

3

Prima a tecla para ativar a função de alteração.
A vista muda para a vista detalhada do
programa.

4

Prima a tecla. Tem agora a possibilidade
de atribuir o seu programa a um ou a vários
grupos.

5

6

Pequeno-almoço

Premindo no grupo desejado, assinale o
grupo (p. ex., pequeno-almoço).
Para terminar, prima esta tecla
duas vezes.
O programa (p. ex., ovos mexidos) está agora
atribuído ao grupo (p. ex., pequeno-almoço).
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Modo de programação
Modificação do programa
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Seleccionar o programa com as teclas da seta
ou com o mando de fácil operativa.

3

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

4

Assar

Aperte o nome do programa se deseja mudar
o nome.

5

Confirme a modificação ou o nome actual.

6

Aperte o pictograma do modo de cocção para
abrir o programa.

7

Seleccione o passo do programa para adaptálo.

8

Realize as modificações oportunas.
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Modo de programação
Passo
9

Tecla/Info

Descrição
Para acabar, aperte esta tecla duas vezes.

Aperte esta tecla para eliminar o passo de programa visualizado.

Aperte esta tecla para integrar um passo no programa. O novo passo de
programa integra-se 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 interromper a cocção.
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Modo de programação
Copiar o programa
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Seleccionar o programa com as teclas da seta
ou com o mando de fácil operativa.

3

Aperte esta tecla para copiar o programa.

4

5

G)

Introduza os nomes dos programas.

Aperte esta tecla para guardar o processo de
cocção.

Se não modifica o nome do programa assinar-se-á automaticamente um índice dos nomes, por
ordem sucessivo.
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Modo de programação
Eliminado de programas
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Seleccionar o programa com as teclas da seta
ou com o mando de fácil operativa.

3

Apertar esta tecla duas vezes para eliminar o
programa.

O processo eliminar interrompe-se accionando a tecla "atrás" ou qualquer outra tecla.

Elimine todos os programas
O eliminado de programas é possível só no "MySCC". Consulte ao respeito o capítulo
"Comunicação MySCC".
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iLevelControl
Utilize os racks do seu aparelho em simultâneo para os mais variados processos de
confeção. O iLevelControl mostra-lhe que pratos podem ser confecionados em conjunto
e adapta, de forma inteligente, o tempo de confeção à quantidade de carga, bem como o
número e a duração das aberturas da porta. Além disso, é-lhe indicado na janela de seleção
que pratos não pode combinar com a seleção atual. Estes pratos estão então assinalados
a cinzento escuro (por exemplo, tosta na imagem apresentada mais abaixo).
Prima a tecla para aceder ao modo iLevelControl.

Explicação dos pictogramas
Pratos na janela de
seleção
Prato ativo
Nível de rack/
Eixo de tempo real
Navegação para a janela
temporal
Tecla de tempo real (a janela
temporal regressa à hora atual)
Standby, a temperatura atual da
câmara de confeção é mantida
durante 30 min., consultar
"Standby" em "MySCC"

Janela inicial

Selecionar novo prato
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Zoom (aumentar ou diminuir a
janela temporal)
Guardar a combinação atual
dos pratos, como carrinho de
compras.

iLevelControl
Eliminar prato

Baixar temperatura
Manter o clima ideal da câmara de confeção no modo iLC quando
nenhum prato foi colocado. A fase de manutenção é regulável entre 10
e 120 minutos. Este estado permite colocar, de imediato, os pratos na
câmara de confeção sem tempo de pré-aquecimento.

O pictograma mostra o modo do prato selecionável, como, p. ex.,
combinação de vapor e ar quente no programa manual.
Pode ligar e desligar o iLC Messenger a qualquer momento na
configuração do aparelho, através do MySCC. Para tal, encontra
indicações no capítulo MySCC - Definições avançadas.
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iLevelControl
Carregar os pratos na janela de seleção
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla.

2

Prima a tecla para aceder a um programa.

4

Selecione um prato guardado da lista.

5

O prato é apresentado na janela de seleção

- Pode carregar todos os pratos para a janela de seleção.
- Pode também iniciar o modo iLC diretamente através da seleção de um processo iLC, p. ex.,
piza iLC.
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iLevelControl
Guardar programa de confeção iLC
Para guardar um novo programa iLC, consulte o capítulo "Programar - Modo iLC".

Guardar processo de confeção iLC
Passo

Tecla/Info

1

2

Descrição

Prima a tecla.

iLC Vapor

Prima a tecla "iLC Vapor"

3

Adaptar os parâmetros de confeção.

4

Para guardar, premir a tecla.

5

6

Cozinhar
cenouras a vapor

Introduzir o nome, p. ex., cozinhar cenouras a
vapor.

Prima a tecla para guardar o nome.
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iLevelControl
Colocar os pratos e iniciar
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima o prato desejado na janela de seleção.

2

Coloque o prato, arrastando o dedo (drag &
drop) no nível de rack desejado ou prima o
nível de rack adequado.
O processo inicia-se automaticamente.

3

O pré-aquecimento do aparelho é efetuado
automaticamente.

4

Carregar

Depois de alcançada a temperatura de préaquecimento, é-lhe pedido para efetuar o
carregamento.

Ao premir a indicação de tempo e ao mantê-la premida, pode, junto ao prato colocado, alterar
o tempo através do comando de fácil uso logo que a barra pisca a vermelho.
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iLevelControl (iLC)
Eliminar alimento
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla. A tecla eliminar está activada
quando o canto amarelo da tecla lampeja.

2

Aperte o alimento para retirá-lo da janela do
tempo ou da janela de selecção.

Enquanto a tecla eliminar está activada (marco amarelo) poderá retirar quantos alimentos
deseje das janelas do tempo e selecção.
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iLevelControl (iLC )
Guardar cestas
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla para activar um programa.

4

Seleccione vários componentes da listagem de
alimentos guardados.

5

Os alimentos visualizam-se na janela de
selecção.

5

Aperte esta tecla para guardar a combinação
de alimentos na janela de selecção.

- Pode carregar todos os alimentos à janela de selecção.
- Mantendo apertado o alimento activo na janela do tempo ressaltam na janela de selecção os
componentes combináveis com este alimento.
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iLevelControl
Trabalhar com a opção 3-sensor de temperatura de núcleo
Nas aplicações iLevelControl, é possível monitorizar até três produtos através de um
sensor de temperatura de núcleo para cada um. Isto aplica-se a processos iLC criados
pelo próprio ou já existentes.
Não são possíveis mais de três processos iLC em simultâneo com temperatura do núcleo
selecionada.

A distinção dos três sensores de
temperatura de núcleo realiza-se através
das cores diferentes
Preto = 1.º sensor de temperatura de
núcleo
Azul = 2.º sensor de temperatura de núcleo
Verde = 3.º sensor de temperatura de
núcleo

Nos três sensores encontram-se
adicionalmente gravados círculos:
1 círculo = 1.º sensor de temperatura de
núcleo
2 círculos = 2.º sensor de temperatura de
núcleo
3 círculos = 3.º sensor de temperatura de
núcleo

Posicione os três sensores de temperatura de núcleo sempre
no suporte previsto para este efeito para evitar perigo de
ferimentos.
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iLevelControl
Se tiver tirado uma entrada com temperatura do
núcleo, insira um dos sensores de temperatura de
núcleo no ponto mais grosso do produto. Atenção:
os pontos de medição encontram-se na parte
dianteira. Ao inserir o sensor, assegurar-se de que
a ponta do sensor está posicionada no cento do
produto.

No display surge a seguinte consulta:
confirme qual dos três sensores de temperatura de núcleo é
utilizado.

Se o sensor tiver sido mal inserido ou se escorregar em caso
de cargas sucessivas, surge o seguinte aviso.
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Efficient CareControl
O Efficient CareControl inteligente identifica autonomamente a utilização do aparelho, o
estado de conservação geral e calcula "just in time" o processo de limpeza mais adequado
para um consumo reduzido de químicos, água e energia. A quantidade necessária de
químicos de limpeza é sugerida em função das necessidades. Em conjunto com as pastilhas
de conservação especiais, é possível impedir depósitos de calcário logo na sua formação.
O estado de conservação e de sujidade é apresentado nos diagramas de barras "Care" e
"Clean".

Indicação do estado de conservação e de sujidade
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla.

2

No diagrama do estado de conservação
apresentado na parte de cima, é indicado o
estado de conservação atual do aparelho.

3

No diagrama do limpeza apresentado na parte
de baixo, é indicado o estado de sujidade atual
do aparelho.
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Efficient CareControl

Ponteiro na área verde:
Indicação "Estado de conservação": o aparelho tem
o melhor estado de conservação. O gerador de vapor
está descalcificado.
Indicação "Limpeza": o aparelho foi limpo há pouco
tempo.
Ponteiro na área amarela:
Indicação "Estado de conservação": O aparelho tem
um estado de conservação médio. O gerador de vapor
está ligeiramente calcificado.
Indicação "Limpeza": o aparelho está sujo, mas pode
continuar a produzir até ao pedido de limpeza.
Ponteiro na área vermelha:
Indicação "Estado de conservação": a conservação
é insuficiente e o aparelho deve ser limpo mais vezes
com CleanJet+care.
Indicação "Limpeza": o aparelho está muito sujo e
deve obrigatoriamente ser limpo aquando do pedido de
limpeza.
Tendência para o desenvolvimento da indicação "Estado de
conservação": melhora
Tendência para o desenvolvimento da indicação "Estado de
conservação": piora
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Efficient CareControl
Pedido de limpeza
CareControl detecta em que momento é necessário executar o processo de limpeza
®
CleanJet +care. CareControl tem em conta particulares como os hábitos de limpeza,
pausas de trabalho prolongadas, fins de jornada, etc. Os níveis de limpeza recomendados
marcam-se com cores.

Visualização automática do pedido de
limpeza tão cedo como seja necessária a
®
limpeza com CleanJet +care
O nível de limpeza recomendado visualizase em outra côr.

Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Por favor, clean + care

2

CleanJet+care

Arranque CleanJet +care apertando a
correspondente tecla ou seleccione "depois".

3

médio

Seleccione o nível de limpeza recomendado,
marcado na cor correspondente, por exemplo:
"médio" e deixe-se guiar pelo menu.

O aparelho solicita automaticamente a
limpeza.
®

O aviso de pedido de limpeza CleanJet +care repete-se em intervalos regulares até que se
®
tenha executado a limpeza CleanJet +care.
®
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Efficient CareControl
Iniciar a limpeza
CleanJett +care é o sistema para a limpeza automática da câmara de confeção.
O programa oferece 7 níveis de limpeza para uma adaptação óptima e individual aos
diferentes graus de sujidade.
®

Atenção
- Para obter uma cuidada higiene e evitar o funcionamento anómalo do aparelho é imprescindível
limpá-lo diariamente - Perigo de queimaduras.
- Por favor verifique que o aparelho se deve limpar diariamente, mesmo que o use
exclusivamente para confeção ao vapor.
- Utilize unicamente as pastilhas de limpeza e conservantes “Care” do fabricante do aparelho.
O emprego de produtos alheios pode danificar o aparelho. O fabricante não é responsável de
qualquer dano imputável ao incumprimento desta observação.
- Para evitar uma excessiva formação de espuma não exceda a dose de detergente
recomendada.
- Não introduza nunca pastilhas de detergente e abrilhantador na câmara de confeção (>60 ° C).

- Deixe a porta do aparelho ligeiramente encostada quando interrompa o seu serviço
prolongadamente (p. exemplo, pela noite).
- A limpeza diária da junta da câmara de confeção prolonga a sua vida útil. Limpe-a com um
pano suave e um pouco de detergente – nunca com produtos abrasivos.
- O mais indicado para a limpeza das placas de cristal por ambos lados e a parte exterior
do aparelho é um pano suave, humedecido. Não utilizar no processo produtos de limpeza
abrasivos ou agressivos. Utilize detergentes suaves, de uso doméstico nos trabalhos de
limpeza e trate regularmente o aço inoxidável com produto próprio para tratamento do aço
inoxidável. Utilize um produto não abrasivo.
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Efficient CareControl
Passo

Tecla/Info

1

Descrição

Aperte esta tecla.

A mensagem „câmara de confeção quente
demais “ visualiza-se no display quando a
temperatura dentro da câmara de confeção
excede os 50 °C.
Seleccione “Cool Down” (ver Cap. „Cool
Down“)

2

Câmara de confeção
quente demais

4

suave

Seleccione o nível de limpeza, p. ex. "suave".

Abrir porta

Abrir a porta da câmara de confeção e retirar
as bandejas (as bandejas de aço inoxidável,
®
CombiFry e as grelhas Superspike para aves
podem permanecer dentro).

5

6

Advertência
Não pegue nunca nas pastilhas de limpeza
e conservantes “care” sem luvas - perigo de
queimadura quimica!

7

Retire da embalagem a quantidade de pastilhas
visualizada e coloque-as no espaço da chapa
deflectora (recinto para pastilhas) na câmara de
confeção. Ver ilustração abaixo

8

Retire da embalagem a quantidade de pacotes
de pastilhas Care visualizada e introduza-os no
gaveta “Care“. Ver ilustração abaixo

8

feche a porta

Limpeza começa automaticamente quando a
porta do forno está fechado!
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Efficient CareControl
Advertência
- Não abra a porta da câmara de confeção durante a limpeza, evitará o saída de
substâncias químicas e vapores quentes do interior - Perigo de queimaduras quimicas.
- Uma vez executada a limpeza CleanJet ® +care, controle bem a câmara de confeção
verificando se ficaram restos de detergente (também por detrás da chapa deflectora).
Caso seja necessário, elimine bem os restos e enxagúe toda a câmara de confeção com
o duche de mão (também por detrás da chapa deflectora).
- Nenhum sensor de temperatura de núcleo externo deverá permanecer dentro da câmara
de confeção durante o processo de limpeza. Os sensores não deverão ser limpos ao
mesmo tempo que a câmara! Isso poderá causar vazamentos durante o processo de
limpeza. - Perigo de corrosão e de queimaduras!

Guia para a manipulação dos produtos químicos:

Advertência
Observe as
correspondentes
medidas de segurança na
manipulação das pastilhas
de limpeza e conservantes
(care); p. ex. não pegue
nelas nunca com a mão
sem usar luvas protectoras
- perigo de queimadura
quimica.

Pastilhas de detergente:
Retire o plástico protector.
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Aparelhos de mesa: Insira
na gaveta tantos pacotes
de pastilhas “Care” como
indica a visualização.

Aparelhos de chão: Insira
na gaveta a quantidade de
pacotes de pastilhas “Care”
visualizada.

Insira as pastilhas
detergente no espaço da
chapa deflectora.

Não introduza as pastilhas
na câmara de confeção risco de danos!

Efficient CareControl
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Efficient CareControl

Antes de arrancar CleanJet +care, introduza os bastidores pendurados ou o rack móvel de
carga múltipla correctamente na câmara de confeção.
Se utiliza água descalcificada poderá reduzir a quantidade recomendada de pastilhas até
50%. Se a formação de espuma é excessiva apesar de ter dosificado correctamente, use
menos pastilhas. Se a formação de espuma é excessiva, apesar de utilizar pouco detergente,
contacte com o nosso serviço técnico certificado para adoptar medidas correctivas, p. ex.
emprego de pastilhas antiespumante.
®
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Efficient CareControl
Níveis de limpeza
Nível de limpeza

Descrição/Utilização

Pastilhas

lavagem sem
pastilhas

Enxaguado do recinto da câmara de
confeção com água quente.

Não

abrilhantador

Para sujidades calcárias, sem gordura; por
exemplo, após confeção a vapor.

Care

lavagem intermédia

“Limpeza breve” – para todo tipo de sujidade
sem secagem nem agente de conservação.

Detergente

rápido

Para sujidades ligeiras, p. exemplo após
cargas mistas, aplicações até 200° C.

Detergente & Care

Económico

Para sujidades ligeiras (até 200° C) com um
emprego economizador de recursos, pouca
água e produtos químicos.

Limpador & Care

médio

Para sujidades de assados a e grelha; p.
ex. após assar frangos ou carnes e peixes
grelados.

Limpador & Care

intenso

Para sujidade forte de assados, grelha; p. ex.,
após ter carregado a unidade repetidas vezes
com frangos, bifes, etc.

Limpador & Care
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Efficient CareControl
Interromp. CleanJet +care
®

Se a electricidade falha mais de 10 minutos e quando se desconecta o aparelho o display
visualiza „Interromper CleanJet“ . Se demora mais de 20 segundos em apertar o display
®
para confirmar a interrupção, o programa CleanJet +care será activado, executa-se sem
interrupção até ao final.
Passo

Tecla/Info

1

Descrição

Desconecte o aparelho e volte a conectá-lo.

2

Interromp.
CleanJet+care?

3

Abrir porta

Aperte a tecla e confirme a interrupção.

Siga as instruções no display e abra a porta
com precaução - vapores quentes!
Advertência
Não pegue nunca nas pastilhas de limpeza sem
luvas - perigo de queimaduras quimicas!

4

5

retirar pastilhas

Retire as pastilhas de limpeza (se ainda
estão dentro) e feche a porta da câmara de
confeção.

6

00:09

A câmara de confeção limpa-se
automaticamente; no display visualiza-se o
tempo de limpeza restante.

7

Limpeza incompleta

O aparelho fica de novo disponível para a
confeção de alimentos.
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Configuração do aparelho através de MySCC
Em MySCC, pode realizar todas as configurações básicas do aparelho (p. ex., hora, data,
idioma, etc.).
Depois de selecionar a tecla MySCC, acede à visão geral das configurações
básicas do seu aparelho. Aqui, pode adaptar as definições do aparelho às suas
necessidades.
Explicação dos pictogramas:
Favoritos (em caso de seleção de
MySCC ativa)

Ajustamentos

Acústica

Administração do sistema

MyEnergy

Definições avançadas

MyDisplay

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

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

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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MySCC - Ajustamentos
Prima a tecla Ajustamentos para alterar, p. ex., o idioma do país, o formato da
hora, a data e a hora, a acústica, etc.

Idioma
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

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
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla Ajustamentos .

3

Prima a tecla Data e hora.
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MySCC - Ajustamentos
Passo

Tecla/Info

Descrição

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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MySCC - Ajustamentos
Formato da hora
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla Ajustamentos .

Formato do tempo de confeção
Prima a tecla Formato do tempo de confeção.
O formato do tempo de confeção ajustado é apresentado com h:m ou m:s.
h:m indica horas:minutos, m:s indica minutos:segundos.

No modo de programação, o formato do tempo de confeção pode ser adaptado para cada
etapa de programação.
Exemplo: etapa do programa 1 em (h:m) e etapa do programa 2 em (m:s).

Formato de tempo real
Prima a tecla Formato de tempo real.
O formato de tempo real ajustado é apresentado em 24h ou am/pm, à direita em
baixo na tecla.
Ao clicar na tecla, é possível comutar entre estes dois formatos de tempo real (o
formato da data é automaticamente comutado).
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MySCC - Ajustamentos
Indicação do tempo restante/tempo alvo
A função Indicação do tempo restante permite-lhe ativar a indicação do tempo
alvo decorrido, bem como o tempo restante residual até ao final do cozinhar
ideal.
Prima a tecla Indicação do tempo restante .
Ao clicar na tecla, é possível comutar entre Tempo alvo e Tempo restante .
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MySCC - Ajustamentos
Poderá também encontrar outros ajustes básicos, como, p. ex., a luminosidade do display,
o número de racks, o tempo de espera do clima, etc. no ponto de menu Ajustamentos.
Para tal, realize os seguintes passos:
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

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.
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MySCC - Ajustamentos
Desligamento retardado do exaustor de condensação
Prima a tecla Desligamento retardado do exaustor de condensação e ajuste
o desligamento retardado do seu exaustor de condensação (1 min. – 30 min.)
com o comando de fácil uso.

Peso do prato à la carte
Prima a tecla Peso do prato à la carte e ajuste o peso do prato vazio com o
comando de fácil uso (até 700 g, 700 g -899 g, 900 g-1099 g, acima de 1100 g).

Peso do prato em banquete
Prima a tecla Peso do prato em banquete e ajuste o peso do prato vazio com o
comando de fácil uso (até 700 g, 700 g -899 g, 900 g-1099 g, acima de 1100 g).

Número de racks
Prima a tecla Número de racks e ajuste a quantidade de racks para iLC (1-10)
com o comando de fácil uso.

Sequência dos racks
Prima a tecla Sequência dos racks e ajuste a sequência dos números de racks
para iLC com o comando de fácil uso.

Tempo de espera do clima
Prima a tecla Tempo de espera do clima e ajuste, com o comando de fácil uso,
durante quanto tempo o clima (temperatura e humidade) deve ser mantido na
câmara de confeção se não estiver atualmente a preparar um prato durante o
iLC.
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MySCC - Acústica
Pode personalizar os sinais acústicos (modelo, volume, duração, etc.) do aparelho a seu
gosto.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

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.

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

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.
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MySCC - 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 do 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 do fim de uma etapa do programa.

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

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

Definições de fábrica da acústica
Prima a tecla Definições de fábrica da acústica e reponha todos os
ajustamentos do som, melodia, volume, duração do som e intervalo para as
definições de fábrica.
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MySCC - 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. Para uma memorização permanente, siga
as instruções.

Download dos dados HACCP
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Inserir a pen USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

2

Prima a tecla MySCC .

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
comando de fácil uso.
Prima o segundo campo de data/hora e ajuste
a data de fim pretendida dos dados com o
comando de fácil uso.
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MySCC - Administração do sistema
Passo
6

Tecla/Info

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

Os seguintes dados são registados em protocolo:
- N.º de cargas
- Hora
- Nome do programa de confeção
- Temperatura da câmara de confeção
- Temperatura do núcleo
- Porta aberta/porta fechada
- Mudança do modo
®
- Limpeza CleanJet +care
- Ligação a um sistema de otimização energética
- 1/2 energia
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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.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Inserir a pen USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

2

Prima a tecla MySCC .

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.
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MySCC - Administração do sistema
Download do programa, Upload do programa, Eliminar todos os programas
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Inserir a pen USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

2

Prima a tecla MySCC .

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.

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

Os carrinhos de compras não são apagados. Só pode remover os
carrinhos de compras no modo de programação e de forma isolada com a
tecla de eliminação.
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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
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Inserir a pen USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

2

Prima a tecla MySCC .

3

Prima a tecla Download do perfil para
carregar perfis do aparelho para a pen USB.
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MySCC - Administração do sistema
Upload do perfil
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Inserir a pen USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

2

Prima a tecla MySCC .

3

Prima a tecla Upload do perfil para carregar
perfis da pen USB para o aparelho.
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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. No website
www.club-rational.com, pode encontrar um solução confortável para o processamento
das suas imagens. O registo no ClubRATIONAL e a utilização da função são gratuitos.
Siga as indicações sobre o ClubRATIONAL na Homepage do fabricante (www.rationalonline.com ). Em seguida, ligue a pen USB com as imagens guardadas ao seu aparelho
e utilize a função de imagens para guardar e apagar as suas imagens do seguinte modo.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Inserir a pen USB na interface, por debaixo do
painel de controlo.

2

Prima a tecla MySCC .

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 são passadas do
aparelho para a pen USB.

Upload de imagens
Prima a tecla Upload de imagens e as imagens da pen USB são guardadas no
modo de programação como imagens de pratos.

Eliminar todas as imagens próprias
Prima a tecla Eliminar todas as imagens próprias para eliminar todas as
imagens de pratos próprias no modo de programação.
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MySCC - Administração do sistema
Endereços IP
Aqui, tem a possibilidade de visualizar o endereço IP, a porta de ligação IP e a máscara
de rede IP do seu aparelho e de os alterar.
Prima a tecla Endereço IP e introduza o seu endereço IP.

Prima a tecla Porta de ligação IP e introduza o endereço da sua porta de
ligação.

Prima a tecla Máscara de rede IP e introduza o endereço da sua máscara de
rede.
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MySCC - MyEnergy
Metade da energia
O consumo de potência das resistências em aparelho elétricos e eletrónicos é reduzido
em 50 % (p. ex., o modelo 10x1/1 GN passa de 18 kW para 9 kW). Não pode ser
selecionado no iCookingControl!
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Selecione um modo de cocção manual, p. ex.,
ar quente.

2

Prima a tecla MySCC .

3

Prima a tecla para o ponto de menu MyEnergy.

4

Prima a tecla Metade da energia.

5

"E/2" (metade da energia) é apresentado no
display.
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MySCC - 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.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

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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MySCC - MyEnergy
Luz interior
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla para o ponto de menu MyEnergy.

3

Para ligar e desligar a luz interior, prima a tecla
Luz interior.
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MySCC - MyEnergy
Tempo de manutenção do clima
Com o ajuste Tempo de manutenção do clima no ponto de menu MyEnergy , pode
ajustar o tempo de manutenção do clima da câmara de confeção. A manutenção do clima
ideal da câmara de confeção é possível no modo iLC se não preparar nenhum prato. A
fase de manutenção é regulável entre 10 e 120 minutos. Este estado permite colocar, de
imediato, os pratos na câmara de confeção sem tempo de pré-aquecimento.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla para o ponto de menu MyEnergy.

3

Prima a tecla Tempo de manutenção do
clima e ajuste o tempo de manutenção do
clima da câmara de confeção (10 min. - 120
min.).
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Tempo de manutenção carregar
Com o auxílio desta função, é possível reduzir à discrição o tempo de manutenção após
a solicitação de carregamento de, no máximo, 10 minutos em processos de confeção
no iCookingControl. O processo de confeção termina automaticamente após o tempo
selecionado se o carregamento não tiver sido efetuado até lá.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla para o ponto de menu MyEnergy.

3

Prima a tecla Tempo de manutenção carregar
e ajuste o tempo de manutenção (2 min. - 10
min.).
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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!
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla Ajustamentos .

3

Prima a tecla Pré-seleção da hora de início e
introduza o dia e a hora desejados.

4

Selecione um modo, p. ex., guarnições para
batatas gratinadas e efetue os ajustamentos
desejados.

5

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

A porta da câmara de confeção deve estar fechada!
A luz interior apaga-se com a hora de início ativada.
O pré-aquecimento não é efetuado no modo com hora de início.
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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Valor de medição do sensor de temperatura interior
Ao pressionar este botão, será exibida a temperatura real no sensor de temperatura
interior.
Este valor pode ser utilizado como informação adicional em métodos de cozimento que
transcorrem geralmente sem levar em conta a temperatura interior.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla Ajustamentos .

3

Ao pressionar este botão, será exibida a
temperatura real no sensor de temperatura
interior.
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Modo de gravação
Esta função permite converter uma aplicação com comando da temperatura do núcleo
frequentemente utilizada no iCookingControl em aplicação com comando do tempo de
modo a que não seja necessário colocar mais nenhum sensor de temperatura de núcleo.
Esta função não pode ser utilizada para produtos críticos com temperaturas do núcleo
inferiores a 75 °C que se caracterizam por um ponto de confeção sensível. É o caso de
carnes mal passadas.
As condições básicas essenciais para a utilização desta função avançada são:
- Produto inicial altamente padronizado
- Temperatura inicial idêntica no processo de gravação e reprodução
- Mesmo calibre (peso e espessura do produto)
- Mesma quantidade de produtos por rack
- Utilização de acessórios homogéneos e iguais no processo de gravação e reprodução
Estas especificações devem ser impreterivelmente cumpridas em cada utilização do
modo de gravação.
Os ajustamentos gravados podem apenas ser utilizados para o mesmo modelo de
aparelho. Exclui-se assim uma possibilidade de transferência para modelos de aparelhos
mais pequenos ou maiores.
As seguintes aplicações estão disponíveis para esta função avançada:

Modo

Processo de confeção

Carne, peixe
Aves

Assar, grelhar, panados
assado rápido, frango, grelhar
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Funciona do seguinte modo:
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla para o ponto de menu Definições
avançadas.

3

Prima a tecla Modo de gravação. .

4

Introduzir o nome para o processo de confeção
temporizado.

5

Selecionar a aplicação desejada no
iCookingControl.

128 / 174

MySCC - Definições avançadas
Passo

Tecla/Info

Descrição

6

Após o pré-aquecimento, carregar e cozinhar
como habitualmente.

7

Em caso de pedido de descarregamento,
confirmar o resultado da confeção (visto verde)
e guardar ou rejeitar o processo de confeção
gravado (cruz vermelha).

Por favor, observe que apenas podem ser utilizados produtos padronizados do mesmo calibre
e com a mesma temperatura inicial para esta função. Além disso, os processos de confeção
ideais gravados adequam-se sempre em exclusivo para os tamanhos de aparelhos com os
quais eles foram criados. A aplicação num aparelho de tamanho diferente do aparelho original
não é possível.
Se for necessário documentar dados HACCP, recomenda-se a respetiva aplicação no
iCookingControl, suprimindo-se o modo de gravação.
Por favor, observe que é necessário verificar a temperatura do núcleo dos pratos antes do seu
serviço, em função das disposições legais locais.
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Aceder ao programa de gravação
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla na janela inicial.

2

Coloque o filtro em Programas.

3

Selecione o programa pretendido. Após a
seleção, o programa inicia-se imediatamente
com o pré-aquecimento.

A utilização do sensor de temperatura de núcleo não é necessária.
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Limpeza forçada
A limpeza forçada solicita ao utilizador do aparelho uma limpeza depois de decorrido
um tempo definido. Com a indicação do pedido de limpeza, o aparelho só volta a ficar
operacional depois de realizada uma limpeza. Aproveite a limpeza forçada para garantir o
cumprimento das normas de limpeza e de higiene no funcionamento por turnos.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla para o ponto de menu Definições
avançadas.

3

Prima a tecla Limpeza forçada.

4

Prima a tecla Ligar/desligar limpeza forçada
para ligar ou desligar a limpeza forçada. A
imagem da tecla indica que a limpeza forçada
está ativa.

5

Prima a tecla Tempo até pedido de limpeza
e defina o tempo (horas) até ao pedido de
limpeza.

6

Prima a tecla Tempo de retardamento
da limpeza forçada e defina as horas de
retardamento da limpeza após o pedido.
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Reconhece também uma limpeza forçada ativa pela facto de o momento
da próxima limpeza ser indicado no display.
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Limitar temperatura do núcleo
A função "Limitar temperatura do núcleo" permite-lhe limitar a temperatura do núcleo
mínima e máxima do produto quer no modo manual, quer no iCookingModus para os
modos Aves, Carne, Peixe e iLevelControl.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla para o ponto de menu Definições
avançadas.

3

Prima a tecla Limitar temperatura do núcleo.

Limitar temperatura do núcleo global
Prima a tecla Temperatura do núcleo mínima e defina a temperatura do
núcleo mínima global.

Prima a tecla Temperatura do núcleo máxima e defina a temperatura do
núcleo máxima global.
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Limitar a temperatura do núcleo Aves
Prima a tecla Temperatura do núcleo mínima e defina a temperatura do
núcleo mínima para aves.

Prima a tecla Temperatura do núcleo máxima e defina a temperatura do
núcleo máxima para aves.

Limitar temperatura do núcleo Carne
Prima a tecla Temperatura do núcleo mínima e defina a temperatura do
núcleo mínima para carnes.

Prima a tecla Temperatura do núcleo máxima e defina a temperatura do
núcleo máxima para carne.

Limitar temperatura do núcleo Peixe
Prima a tecla Temperatura do núcleo mínima e defina a temperatura do núcleo
mínima para peixe.

Prima a tecla Temperatura do núcleo máxima e defina a temperatura do
núcleo máxima para peixe.
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Limitar temperatura do núcleo Finishing
Prima a tecla Temperatura do núcleo mínima e defina a temperatura do núcleo
mínima para o Finishing.

Prima a tecla Temperatura do núcleo máxima e defina a temperatura do
núcleo máxima para o Finishing.

Definições de fábrica da temperatura do núcleo
Ao premir a tecla Definições de fábrica da temperatura do núcleo , pode
repor as definições de fábrica.

Quando a função "Temperatura máxima de núcleo" está ativada e o valor máximo da
temperatura de núcleo estiver definida inferior a 75°C (167°F), é possível que os alimentos
(por ex. aves) não sejam confecionados de forma higienicamente segura.
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Mensagens
Aqui, tem a possibilidade de desligar as mensagens de iCookingControl no Cockpit de
diálogo.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Prima a tecla para o ponto de menu Definições
avançadas.

3

Prima a tecla Mensagens. .

iLC Messenger
Prima a tecla iLC Messenger e ative/desative as
mensagens iLC Messenger no modo iLC.

iCC Messenger
Prima a tecla iCC Messenger e ative/desative as
mensagens iCC Messenger no Cockpit de diálogo.
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Aviso prévio do iCC - Cockpit
Prima a tecla Aviso prévio do iCC - Cockpit e ative/desative as mensagens
iCC Messenger.
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Monitorização do tempo de abertura da porta ao carregar e na
confeção
Este função destina-se à monitorização das aberturas da porta no iCookingControl e no
iLevelControl.
Se a porta ficar aberta demasiado tempo, isso é assinalado por um sinal acústico e por
uma indicação no display.
Depois de carregar, a função de monitorização está ativa durante todo o processo de
confeção e pode ser ajustada individualmente em três níveis, conforme explicado a seguir.
Os níveis 1 e 2 alertam para o facto de a porta do aparelho estar aberta, o que pode
eventualmente prejudicar a qualidade do produto.
O nível 3 só está disponível no iCookingControl.

Verifique o seu produto quando o nível 2 tiver sido alcançado!
Se a porta permanecer aberta até ser alcançado o nível 3, o processo de confeção é
interrompido.

Através de MySCC, pode alterar os ajustamentos através dos seguintes passos:
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

2

Ao premir a tecla, acede ao ponto de menu
Definições avançadas.
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Mensagens de aviso ao carregar
Prima a tecla 1. Aviso de carregamento: fechar a porta e ligue ou desligue o
tempo até ao aviso com o comando de fácil uso (5 s – 180 s; off).

Prima a tecla 2. Aviso de carregamento: verificar o produto e ligue ou
desligue o tempo até ao aviso com o comando de fácil uso (5 s – 180 s; off).

Prima a tecla 3. Aviso de carregamento: processo interrompido e ligue ou
desligue o tempo até ao aviso de processo de confeção interrompido com o
comando de fácil uso (5 s – 180 s; off).

Mensagens de aviso na confeção
Prima a tecla 1. Aviso de confeção: fechar a porta e ligue ou desligue o tempo
até ao aviso com o comando de fácil uso (5 s – 180 s; off).

Prima a tecla 2. Aviso de confeção: verificar o produto e ligue ou desligue o
tempo até ao aviso com o comando de fácil uso (5 s – 180 s; off).

Prima a tecla 3. Aviso de confeção: processo interrompido e ligue ou
desligue o tempo até ao aviso de processo de confeção interrompido com o
comando de fácil uso (5 s – 180 s; off).
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Configure o seu display e as suas permissões de acesso com a função MyDisplay e
guarde 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
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

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 comando de fácil
uso.
Se tiver previamente atribuído uma password
no perfil, é-lhe pedido que a introduza.
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Além disso, pode aceder aos vários perfis 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 display. Depois de esta
piscar a vermelho, pode mudar entre os vários perfis através do
comando de fácil uso.

Com a password, 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 password. Caso se esqueça
da password, não será possível 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 perfis da pen USB para o
aparelho. Introduza a pen USB antes de premir a tecla.

Download do perfil
Prima a tecla Download do perfil para carregar perfis do aparelho para a pen
USB. Introduza a pen USB antes de premir a tecla.
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Editar perfil
Prima a tecla Editar perfil para editar o perfil.
Tem agora a possibilidade de realizar os seguintes ajustamentos:

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

Prima a tecla Atribuição de password e introduza uma password para proteger
o seu perfil com uma password.

Prima a tecla Ordem de prioridade e ajuste a ordem de prioridade deste perfil
de 1 a 5 com o comando de fácil uso.
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 password, não precisa de introduzir
a password 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 password caso esteja definida
uma proteção por password.
Prima a tecla Eliminar perfil. O perfil selecionado pode agora ser eliminado.

Pode apenas ativar as configurações do display e as permissões de acesso através do perfil
de administrador (Nome "5 Senses"). Este perfil está pré-definido no aparelho e não pode ser
eliminado.
Todos os outros perfis podem ser eliminados.
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Além disso, pode também efetuar os seguintes ajustamentos para adaptar individualmente
o perfil a seu gosto.

Vista 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 Carne na janela
inicial.

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

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

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

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

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

Top 10:
ao premir a tecla, define
se, para este perfil, devem
surgir as dez aplicações
mais utilizadas através da
tecla iCC na janela inicial.
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Modo de programação:
ao premir a tecla, define se,
para este perfil, deve surgir
o modo de programação na
janela inicial.

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

MySCC

Ocultar todos os itens
exceto favoritos:
ao premir a tecla, pode
definir se apenas é possível
selecionar os favoritos em
MySCC.
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Editar favoritos para este
perfil:
ao premir a tecla, define
que favoritos devem ser
realçados neste perfil no
MySCC.

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

MySCC - MyDisplay
Atribuição de direitos

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

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

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

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.

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

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

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

iCC - Cockpit:
aqui, ligue ou desligue o
iCC - Cockpit para este
perfil.
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Efficient CareControl

Lavar sem pastilhas:
Selecione se deve ser
selecionado o programa
de limpeza Lavagem sem
pastilhas.

Descal.:
selecione se deve ser
selecionado o programa de
limpeza Descal.

Lavado intermédio:
selecione se deve ser
selecionado o programa de
limpeza Lavado intermédio.

Economia:
selecione se deve ser
selecionado o programa de
limpeza Económico.

Médio:
selecione se deve ser
selecionado o programa de
limpeza Médio.

Forte:
selecione se deve ser
selecionado o programa de
limpeza Forte.

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).

Rápido:
selecione se deve ser
selecionado o programa de
limpeza Rápido.

Função adicional

Tecla Info/ajuda:
A tecla Info e a tecla de
ajuda são ocultadas.
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Adicionar novo perfil
Prima a tecla Adicionar novo perfil para criar um novo perfil.

Pode adicionar 10 outros perfis adicionalmente ao perfil do administrador "5 Senses".
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MySCC - MyDisplay - Exemplo
No exemplo seguinte, é-lhe indicado de que formas pode conceber individualmente o seu
perfil com o auxílio de MyDisplay.

Prima a tecla para aceder
ao modo de programação.

Aceda ao modo de
programação através do
ecrã inicial.
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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.

MySCC - MyDisplay - Exemplo

Prima a tecla para criar um
novo grupo.

Atribua um nome ao
seu grupo. Por exemplo,
"Padaria".
Confirme com o visto verde.

Volte a comutar dos grupos
para os programas através
do filtro.

149 / 174

MySCC - MyDisplay - Exemplo

Prima a tecla para editar o
programa.

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

150 / 174

Pode agora adaptar
individualmente o
programa.

MySCC - MyDisplay - Exemplo

Prima a tecla para atribuir
uma imagem ao programa.

Prima a tecla para atribuir o
programa a um grupo.

Adicione a imagem
desejada.
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Prima duas vezes a tecla
Gravar.
Repita este procedimento
para outros programas,
p. ex., pão, cheesecake,
muffins, bretzels ou
pãezinhos.

Selecione o seu grupo. Por
exemplo, o grupo "Padaria".

Prima a tecla para aceder à
edição do seu perfil.
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Depois de criar todos os
seus programas, pode
editar o seu perfil no passo
seguinte.

MySCC - MyDisplay - Exemplo
Prima a tecla para adicionar
um novo perfil.

Aqui, tem uma visão geral
sobre os seus perfis.

O novo perfil adicionado
pode agora ser editado.
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Altere o nome do seu perfil
(p. ex., para "Padaria"),
defina uma password 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 password caso esteja
definida uma proteção por
password.
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Selecione o que deve
poder ser ajustado neste
perfil através do MySCC.
Por exemplo, apenas os
favoritos devem poder ser
selecionados.

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.

MySCC - 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 "Padaria" visível

Defina que programas
de limpeza podem ser
utilizados. Por exemplo,
apenas limpeza média e
forte.

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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MySCC - 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 "Padaria".
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MySCC - MyDisplay - Exemplo

Prima a tecla se pretender
novamente mudar o perfil.

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

Aqui, pode mudar
novamente para o perfil 5
Senses.

O exemplo está concluído.

Introduza agora a password
para voltar à janela inicial.
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MySCC - 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.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Prima a tecla MySCC .

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 aparelho e a versão do software.

Chefline
Prima a tecla Linha direta - Cozinheiro para indicar a linha direta do cozinheiro.

Linha direta do serviço
Prima a tecla Linha direta do serviço para indicar a linha direta do serviço.
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Comunicação
Para facilitar a troca de dados utilizando o nosso software Sistema de comando de cozinha,
este deve ser integrado em uma rede homogênea com o SelfCookingCenter® 5 Senses.
Esta rede inclui também o pc em que está instalado o Sistema de comando de cozinha.
Sendo que:
- O sistema SelfCookingCenter® 5 Senses vem equipado de fábrica com um adaptador
de rede
- Adicionalmente este deve ser pedido ou adaptado com a opção interface Ethernet
- O endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway devem ser definidos no aparelho
- Em seguida, o SelfCookingCenter® 5 Senses pode ser conectado à rede como um pc.
Depois de o fazer poderá testar a conexão através de PING a partir de um pc que se encontre
na mesma rede.

O aparelho pode ser conectado à rede através de:
- Router WLAN
- Adaptador Powerline
- Ponto de acesso
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Domótica
Serviço do filtro do ar
Aparelhos de sobremesa modelos 6 x 1/1 GN, 6 x
2/1 GN, 10 x 1/1 GN e 10 x 2/1 GN:
Solte o filtro do ar apertado para isto no marco pelas
duas zonas ásperas. Abata o filtro para baixo e retire-lo
por completo do aparelho.
®
Lave o filtro do ar na máquina (não com CleanJet !) e
deixe-lo secar após ao lavado. Se o filtro segue sujo e
atascado após a limpeza, substitua-lo por um filtro de
recâmbio.
Insira inicialmente os ganchos posteriores do filtro
nos orifícios da parte inferior do aparelho e depois
pressione de baixo para acima para faze-los encaixar
(invertendo a ordem adoptada ao retirar o filtro).
Filtro de ar n°: 40.03.461
Aparelhos de chão modelos 20 x 1/1 GN e 20 x 2/1
GN:
Para mudar os filtros dos aparelhos 20 x 1/1 GN e 20
x 2/1 GN solicite a intervenção dum técnico de serviço
certificado.
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Domótica
Mudança da junta da porta
A junta da porta está inserida numa guia da câmara
de confeção.
- Retire a junta gastada da guia.
- Limpe a guia.
- Insira a nova junta na guia (humedeça os lábios de
retenção com água e sabão).
- A parte quadrada da junta deve encaixar
perfeitamente no marco do alojamento.
Juntas da câmara de confeção:

6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

N°: 20.00.394
N°: 20.00.395
N°: 20.00.396
N°: 20.00.397
N°: 20.00.398
N°: 20.00.399

Mudança da lâmpada de alogénio
Desconecte inicialmente o aparelho da rede de
alimentação de tensão.
- Tape o esgoto da câmara de confeção.
- Retire o marco com o vidro e a junta
- Mude a lâmpada de alogénio (n°: 3024.0201), não
toque a lâmpada com os dedos).
- Mude também o marco da junta (N°: 40.00.094).
- Aparafuse a fundo o marco com o cristal e a junta.
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Remover o calcário do bico de injecção de vapor
Verifique 1 vez por mês o bico de injecção de vapor em relação a depósitos de calcário.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Desconecte o aparelho

2

Gire o bastidor pendurado e a chapa deflectora
para o centro.

3

Soltar a porca de capa do bico de injecção de
vapor (sentido de rotação no sentido contrário
dos ponteiros do relógio - abertura de chave
15).

Advertência
Líquido químico de acção agressiva – Perigo de
abrasão.
Utilize: vestimenta protectora, óculos, luvas e
mascara.
Após proceder à remoção do calcário, lavar
abundantemente com água.

4
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Colocar o bico de injecção de vapor no líquido
e deixar actuar (o bico de injecção de vapor tem
de ficar livre de calcário)

Remover o calcário do bico de injecção de vapor
Passo

5

Tecla/Info

Descrição

Montagem na ordem de sequência inversa – ter
em atenção a posição de montagem
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Mensagens de anomalia
Visualização de anomalias gerais no display

No caso de funcionamento
anómalo do aparelho,
o display visualiza a
correspondente mensagem
de anomalia. Observe
o número de telefone;
permitir-lhe-á contactar
rápidamente com o serviço
de assistência técnica.
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As anomalias que permitem
continuar a usar o aparelho
para a confeção suprimemse com a tecla "Atrás".

Mensagens de anomalia
Por favor observe as medidas de rectificação de anomalias indicadas no seguinte quadro.
Mensagem de
avaria

Quando e como

Medidas

Serviço 10

Após a conexão do
aparelho, durante 30
segundos

Suprime-se activando a tecla “atrás”. Não
impede usar o aparelho para a confeção.
Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 11

Após a conexão do
aparelho, durante 30
segundos

Suprime-se activando a tecla “atrás”. Não
impede usar o aparelho para a confeção.
Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 12

Após a conexão do
aparelho, durante 30
segundos

Suprime-se activando a tecla “atrás”. Não
impede usar o aparelho para a confeção.
Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 14

Ao conectar o
aparelho, durante 30
segundos

Suprime-se activando a tecla “atrás”.
Permite continuar a utilizar o aparelho
mas só no modo “calor seco”. Solicite a
intervenção de serviço.

Serviço 20

Durante 30
segundos quando
muda de modo
de confeção, ao
conectar o aparelho
e quando selecciona
iCookingControl . Modos de confeção

Não é possível trabalhar com os programas
e os modos de cocção iCookingControl .
Permite trabalhar no modo „vaporizador
combinado“ mas só de modo limitado.
Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 23

Visualiza-se
constantemente.

Desconecte o aparelho e solicite a
intervenção de serviço.

Serviço 24

Visualiza-se
constantemente.

Desconecte o aparelho e solicite a
intervenção de serviço.

Serviço 25

Visualização 30
segundos durante a
®
limpeza CleanJet
+care.

CleanJet +care sem função
- Abrir a torneira da água completamente.
- Controlar o filtro de entrada - Retirar os
tabuleiros da câmara de confeção
- Se não detecta nenhuma anomalia,
solicite a intervenção de serviço.
- -Se a mensagem Serviço 25 se visualizar
®
durante CleanJet +care, retire as
pastilhas de detergente e abrilhantador
®
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Mensagens de anomalia
Mensagem de
avaria

Quando e como

Medidas
da câmara de confeção e enxagúe bem
o interior com o duche de mão (também
por detrás da chapa deflectora)
- Não impede utilizar o aparelho para a
confeção, mas só brevemente.
Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 26

Visualiza-se
constantemente.

Se a mensagem visualiza-se durante a
®
execução da limpeza CleanJet +care,
®
active “Interrup ção CleanJet ”. Se a
mensagem de anomalia não se cancela com
®
„Cancelar CleanJet “, retire as pastilhas
de detergente e abrilhantador da câmara de
confeção e enxagúe bem o interior com o
duche de mão (também por detrás da chapa
deflectora). Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 27

Após a conexão do
aparelho, durante 30
segundos

CleanJet +care impossível Desconecte
a alimentação central de tensão durante 5
segundos e conecte-a de novo.

Serviço 28

Após a conexão do
aparelho, durante 30
segundos

Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 29

Visualiza-se
constantemente.

Controle e mude o filtro do ar localizado
debaixo do painel de controlo, se é
necessário. Verifique se algum foco de
calor externo influi no aparelho. Se a
mensagem de serviço não cancela, solicite a
intervenção de serviço

Serviço 31

Após a conexão do
aparelho, durante 30
segundos

Sonda térmica defeituosa. Permite cozinhar
com o aparelho, mas sem sonda térmica.
Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 32
Aparelhos de gás

Visualiza-se
constantemente.

Feche a torneira do gás. Solicite a
intervenção de serviço.

Serviço 33
Aparelhos de gás

Continua a visualizarse incluso após ter
reiniciado o aparelho
4 vezes

Feche a torneira do gás. Solicite a
intervenção de serviço.
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®

Mensagens de anomalia
Mensagem de
avaria

Quando e como

Medidas

Serviço 34

Visualiza-se
constantemente.

Siga as instruções no display. Se a anomalia
persiste, solicite a intervenção de serviço.

Serviço 35

Após a conexão do
aparelho, durante 30
segundos

Por favor conecte UltraVent à alimentação
de tensão.

Serviço 36

Visualiza-se durante
30 segundos após a
conexão do aparelho
e quando muda de
modo de confeção.

Permite cozinhar, mas com limitações –
contactar com serviço técnico.

Serviço 37

Visualiza-se durante
30 segundos após a
conexão do aparelho
e quando muda de
modo de confeção.

Permite cozinhar, mas com limitações –
contactar com serviço técnico.

Serviço 40

Visualização 30
segundos durante a
®
limpeza CleanJet
+care.

Arrancar CleanJet +care de novo. Se o
erro volta a acontecer, solicite a intervenção
de serviço.

Serviço 41

Visualização 30
segundos durante a
®
limpeza CleanJet
+care.

Arrancar CleanJet +care de novo. Se o
erro volta a acontecer, solicite a intervenção
de serviço.

Serviço 42

Visualização 30
segundos durante a
®
limpeza CleanJet
+care.

Arrancar CleanJet +care de novo. Se o
erro volta a acontecer, solicite a intervenção
de serviço.

Serviço 43

Visualização 30
segundos durante a
limpeza CleanJet ®
+care.

Arrancar CleanJet +care de novo. Se o
erro volta a acontecer, solicite a intervenção
de serviço.

Serviço 44

Visualização 30
segundos durante a
®
limpeza CleanJet
+care.

Arrancar CleanJet +care de novo. Se o
erro volta a acontecer, solicite a intervenção
de serviço.

®

®

®

®

®

®
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Mensagens de anomalia
Mensagem de
avaria

Quando e como

Medidas

Serviço 110

Visualiza-se
constantemente.

Solicite a intervenção de serviço.

Serviço 120

Visualiza-se
constantemente.

Solicite a intervenção de serviço.
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Antes de solicitar a intervenção de serviço
Avaria

Possível causa

Resolução

Perda de água pela
porta do aparelho.

Porta mal fechada.

A porta dos aparelhos de chão está
fechada correctamente quando a
maneta indica para baixo.

Junta da porta
desgastada ou
danificada.

Mude a junta da porta (ver capítulo.
"Domótica")
Instruções de conservação para uma
prolongada vida útil:
- Limpar sempre a junta da porta com
um pano húmido no fim da produção.
- Se faz grelhados com frequência
(forte acumulação de gordura) passe
um pano húmido à junta da porta
entre ciclos para mantê-la limpa.
- Se o aparelho funciona
prolongadamente sem produtos,
aconselhamos a não ajustar
a câmara de confeção a uma
temperatura superior aos 180° C.

Barulhos na câmara
de confeção com o
aparelho a funcionar.

Chapas deflectoras,
bastidores
pendurados, etc.
Não estão colocados
correctamente.

Fixe as chapas deflectoras e os
bastidores pendurados correctamente
na câmara de confeção.

A iluminação da
câmara de cocção sen
função.

Lâmpada de alógenio
defeituosa.

Mude a lâmpada (Ver capítulo
"Domótica").

Falta de água - o
símbolo da torneira de
água pisca.

Torneira da água
fechada

Torneira da água aberta

Filtro de entrada da
água do aparelho
danificado.

Inspecção e limpeza do filtro:
Feche a torneira da água, desaperte
a alimentação da água ao aparelho,
desmonte o filtro da entrada e limpe-o.
Inserir o filtro, conecte a alimentação da
água e comprove a sua estanquicidade.

Fuga de água pela
parte inferior do
aparelho.

Aparelho desnivelado

Alinhar o aparelho em posição
horizontal com o nível de borbulha (ver
"Manual de Instalação")
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Antes de solicitar a intervenção de serviço
Esgoto obstruído.

Retire o tubo do esgoto (tubo HT) da
parte posterior do aparelho e limpeo. O esgoto pode atascar-se quando
se cozinham com frequência produtos
gordurosos, ou se o tubo de esgoto não
dispõe de suficiente saída.
Rectificação: Instale a tubagem de
esgoto respeitando as instruções de
instalação.
®
Limpar o aparelho regularmente com
+care.

Interruptor principal
externo desconectado.

Conecte o interruptor principal.

Saltou um fusível da
caixa de distribuição.

Controle os fusíveis da caixa de
distribuição.

A temperatura
ambiente permaneceu
prolongadamente
por debaixo dos 5 °
C (41 °F) depois de
ter desconectado o
aparelho.

Aqueça o aparelho a mais de 20 °C (68
°F). utilize o aparelho exclusivamente
em lugares protegidos contra o gelo
(ver instruções de instalação).

Formação de espuma
por cima da tubagem
do ar de saída durante
®
a limpeza CleanJet
+care.

Água mole demais.

Solicite a intervenção de serviço.

Instalação deficiente
do esgoto.

Instale o esgoto conforme as instruções
no manual de instalação.

Reposição repentina
do tempo de execução
®
durante um processo
+care.

Anomalia no processo
®
CleanJet +care.

Verifique que a chapa deflectora e
os bastidores pendurados estão bem
fixos na câmara de confeção. Não
deve ter recipientes nem tabuleiros na
câmara de confeção durante o processo
®
CleanJet +care.

O aparelho visualiza a
mensagem "por favor,
mudar filtro"

Filtro do ar
contaminado.

Mude o filtro. Consulte o capítulo
“Domótica”. Aperte a tecla “Atrás” para
confirmar a mensagem.

O aparelho não
funciona apesar de
estar ligado.
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Antes de solicitar a intervenção de serviço
Visualização “Mudar
polaridade” em
aparelhos de gás.

Alimentação de
tensão conectada com
polaridade invertida.

Se o aparelho (de gás) está conectado
a uma caixa de toma de electricidade,
desligue-o e gire a toma em 180°.
Confie a conexão fixa (sem tomada) e
correctamente polarizada do aparelho a
um electricista.

Visualização
permanente "Reset"
em aparelhos de gás.

Alimentação de gás ao
aparelho cortada.

Abra a torneira do gás, conecte a
exaustão.

Insuficiente pressão
do gás

Controle a alimentação de gás ao
aparelho.

A tecla dos modos de
confeção pisca.

Câmara de confeção
quente demais.

Arrefecer a câmara com a função "Cool
Down" (ver capítulo “Cool Down” no
manual de instruções de serviço).
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Declaração de conformidade CE para aparelhos
eléctricos
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Declaração de conformidade CE para aparelhos de
gás
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