Manual de instruções original
®
®
SelfCookingCenter whitefficiency

Ex.mo cliente:
Felicitamos-lhe pelo seu novo SelfCookingCenter whitefficiency . Devido ao conceito
®
®
visual de compressão imediata que incorpora o SelfCookingCenter whitefficiency
obterá resultados extraordinários num instante, práticamente sem necessidade de ter
que aprender o manual de memória e sem os proibitivos custos associados com cursos e
programas de instrução.
®
®
Seleccione o produto a preparar no modo SelfCookingCenter whitefficiency , aperte um
botão e, já está! A entrada convencional da temperatura, tempo de confeção e humidade,
a complicada programação dos processos, a constante vigilância e tantas outras tarefas
rotineiras desaparecem por completo.
®
®
Obviamente o SelfCookingCenter whitefficiency põe à sua disposição uma ampla série
de possibilidades que lhe oferece o vaporizador combinado mais perfeito. No modo de
programação poderá criar os seus próprios programas de confeção, rapidamente e ao seu
gosto.
Concedemos um prazo de garantia de 24 meses a partir da data de instalação inicial,
sempre e quando a garantia tenha sido registada completa e correctamente. As
condições de garantia não cobrem danos dos componentes de vidro, rotura de lâmpadas,
deterioração do material isolante ou danos imputáveis a uma instalação incorrecta do
aparelho. Também não cobrem nenhum tipo de deterioração por emprego indevido,
manutenção inadequado, descalcificação ou reparações deficientes. Deseja-mos que se
®
®
divirta a cozinhar com o seu novo SelfCookingCenter whitefficiency .
RATIONAL AG
®

®

O nosso serviço de assistência técnica está ao seu dispôr 7 dias por semana, através do
telefone: +49 (0)1805 327 888
Para todas as questões técnicas de utilização contacte a RATIONAL Chef✆Line: +34(0)
934 751 750
Sujeito à modificações que apoiem o progresso tecnológico.
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Ligar a primeira vez-auto-teste
Quando ligar a primeira vez o seu aparelho, exigir-se-á que execute um ciclo de auto-teste.
Este auto-teste efectua-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 auto-teste, retire todos os materiais de embalagem do aparelho
e verifique se os bastidores pendurados e a chapa deflectora estão ajustados
correctamente.
- 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 , coloque um tabuleiro GN plano
com a abertura para abaixo no centro dos bastidores pendurados.
- Para os tamanhos 20 x 1/1 o. 20 x 2/1 GN, coloque dois tabuleiros no rack móvel de carga
múltipla. Um tabuleiro plano, com a abertura para baixo, centrado frente ao ventilador
superior e outro do mesmo modo frente ao ventilador 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 auto
comprovação. Se a porta abre a auto comprovação 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.

Passo

Tecla/Info

1

START

2

Descrição
Siga simplesmente as instruções do display.
Aperte a tecla para arrancar o auto-teste.
Seleccione a conexão de água normal ou a
conexão de água mole.
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Ligar a primeira vez-auto-teste
Passo

Tecla/Info

Descrição

3

continuar

Confirme com "continuar".

4

A seguinte prova executa-se automaticamente.
O status visualiza-se no campo superior; no
inferior visualiza-se o tempo que falta para
acabar a auto-teste.

No caso dos aparelhos de gás é imperativo efectuar uma medição dos gases de escape após
o auto-teste.
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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.
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!

11 / 135

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!
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.
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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 “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
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.
- Utilize exclusivamente os produtos de limpeza oferecidos pelo fabricante do aparelho. O
emprego de outros produtos pode danificar o aparelho e anular a validez da garantia.
- Não utilize produtos para esfregar nem detergentes abrasivos.

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 „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
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Conservação, Inspecção, Manutenção e Reparação
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.
- Utilize exclusivamente os produtos de limpeza oferecidos pelo fabricante do aparelho. O
emprego de outros produtos pode danificar o aparelho e anular a validez da garantia.
- Não utilize produtos para esfregar nem detergentes abrasivos.
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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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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.
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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.
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Os seus ajustes são
aceites em 4 segundos ou
apertando o comando de
fácil uso.

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.

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.
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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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Panorâmica - "Modo Operativo"
Display à conexão
Interruptor On/Desligar

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

Modo SelfCooking Control
Carne
Aves
Peixe
Guarnições
Ovoprodutos/Sobremesas
Pastelaria/Padaria
MySCC

Função de ajuda

Finishing

®

Outras funções
Efficient LevelControl Modo do
sistema
®

CareControl

Modo de programação
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Panorâmica - "Modo Operativo"
3 modos operativos diferentes
Modo SelfCooking
Control

Modo Vaporizador
Combinado

Modo de
programação

Após a conexão do
aparelho ou accionando a
tecla Home acede-se ao
modo SelfCooking Control
®
.
Descrição: consultar o
capítulo “ Modo SelfCooking
®
Control ”.

Accionando a tecla "vapor",
"combinação" ou "ar
quente" acede-se ao modo
„vaporizador combinado“.
Descrição: consultar o
capítulo “Modo Vaporizador
Combinado”.

Accionando a tecla
„Programa“ acede ao modo
de programação.
Descrição: consultar
o capítulo “ Modo de
programação”.
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Modo SelfCookingControl

®

SelfCookingControl detecta, mediante sensores, o tamanho do produto a cozinhar e o
volume de carga. Adapta também constantemente o tempo de confeção, a temperatura e o
clima da câmara de confeção. O display visualiza o tempo que falta para acabar.
Para informação mais detalhada consulte o manual de aplicação (livro de cozinha).
®

Explicação dos pictogramas
Velocidade de confeção

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Delta T

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Tempo de confeção

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Dourado

Temperatura do núcleo/Ponto de
confeção

Espessura da peça

Ponto de confeção

Capacidade de fermentação

Tamanho da peça

Clima de confeção

Temperatura de selagem

Humidificação

Crocante

Velocidade do ar

Gratinado
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Modo SelfCookingControl

®

Ponto de pré confeção

Confeção a Vapor

Avisos e convites durante o processo
Marcas de corte

Pré aquecer

Acrescentar liquido

Cool Down

Cancelar

Opções no fim da confeção
Manter temperatura

Transferir sonda térmica.

Aquecer à temperatura de
consumo

Continuar tempo

Crocante

Carregar de novo
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Modo SelfCookingControl

®

Tecla Info
A tecla Info visualiza o número de passos que compõem o processo de confeção actual e
as opções que pode seleccionar adicionalmente.
Sonda térmica (ST)
Visualização da sequência de
confeção
Exemplo de sequência partindo do processo "assados":
sonda térmica (ST)

pré aquecer

carregar

aplicar ST

selado

arrefecer

continuar ST

manter

nova carga

Opções

cozer
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Modo SelfCookingControl

®

O exemplo a continuação expõe brevemente a operação do aparelho . O manual do usuário
recolhe também uma série de úteis instruções sobre a preparação fácil dos alimentos mas
poderá também deixar-se guiar pelo aparelho e seguir as instruções que vão visualizandose no display.

Exemplo: Rosbif
Passo

Tecla/Info

1

2

Descrição

Aperte a tecla "carne"

Assar

Aperte a tecla "assado"

3

Seleccionar a velocidade de cocção

4

Seleccionar a temperatura de selado

5

Seleccionar a temperatura do núcleo/ponto de
cocção

6

O aparelho aquece automaticamente

7

Convite a carregar

35 / 135

Modo SelfCookingControl
Passo

Tecla/Info

8

®

Descrição
Picar sonda térmica

9

03:58

10

fim

Tempo restante
Fim da cocção - o avisador dispara-se,
Seleccionar opção

Aperte esta tecla para guardar os diversos ajustes (ver capítulo
"Programação")

Se a sonda térmica falta ou está mal inserida o avisador dispara-se e o
display visualiza-se uma mensagem a solicitar a reinserção da sonda.
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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.

3 modos de cocção manuais:

Vapores
Ar quente
Combinação de vapor e ar quente

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

Ajuste do tempo de confeção

Ajuste da temperatura do núcleo

pré aquecer

Operação contínua

MySCC

Humidificação

CareControl
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Modo Vaporizador Combinado
Função de ajuda

Velocidade do ar

Activação da função de
programação

Cool Down

Atrás/Cancelar

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.
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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.
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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).

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
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Modo Vaporizador Combinado
Sincronizar o rotor com 1/4 de
velocidade

Velocidade standard

½ velocidade
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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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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

Utilize os racks do aparelho para trabalhar simultaneamente com os mais diversos processos
®
de cocção. Efficient LevelControl 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 de abertura da câmara de cocção.
Aperte esta tecla para aceder ao modo Efficient level Control.

Explicação dos pictogramas
Alimentos na janela de
selecção
Alimento activado
nível de inserção
Navegação para a janela do
tempo
Tecla hora efectiva (a janela do
tempo recupera a hora actual)
Standby, a temperatura actual da
câmara de cocção mantém-se
durante 30 min., ver "Standby" no
"MySCC"
Zoom (ampliar/reduzir a janela do
tempo)

Tecla Início

Guardar a combinação de
alimentos na janela de selecção

Seleccionar novo alimento

Eliminar alimento
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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

Resfriamento
Manter no compartimento em modo de cozedura da ELC ideal ® quando
nenhum recibo foi colocado.
A fase de paragem é regulável entre 10 a 120 minutos.
Este estado permite colocar, de imediato, os pratos no espaço de cozedura
sem tempo de pré-aquecimento.

O pictograma mostra o modo de cocção do alimento seleccionável; p. ex.
combinação de vapor e ar quente.
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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

Carregar os alimentos à janela de selecção
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla para activar um programa.

4

Seleccione um componente da listagem de
alimentos guardados.

5

O alimento visualiza-se na janela de selecção.

- Pode carregar todos os alimentos à janela de selecção.
- O modo ELC ® pode-se arrancar também directamente seleccionando um dos ® processos , p.
®
ex: Pizza .
- Se deseja aceder ao modo de modificação para realizar adaptações, aperte o alimento e
mantenha-lo apertado durante 4 segundos.
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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

Guarde o programa de cocção ELC

®

Para guardar um novo programa consulte o capítulo "Modo de programação ELC ".
®

®

Guarde o processo de cocção ELC
Passo

Tecla/Info

1

2

®

Descrição

Aperte esta tecla.

Vapor ELC

Aperte a tecla "vapor ELC".

3

Ajuste os parâmetros de cocção.

4

Aperte esta tecla para guardar.

5

6

Cenouras ao vapor

Introduza o nome, p. ex. cenouras ao vapor.

Aperte esta tecla para guardar o nome.
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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

Se deseja aceder ao modo de modificação para realizar adaptações, aperte o alimento e
mantenha-lo apertado durante 4 segundos.

Posicione o alimento e arranque
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte o alimento conveniente na janela de
selecção.

2

Posicione o alimento arrastándo-lo com o dedo
(arrastar e soltar) até ao rack conveniente ou
aperte directamente o rack adequado.
O processo arranca automaticamente.

3
4

O aparelho pré-aquece automaticamente

Carregar

O aparelho convida a carregar quando
alcança a temperatura de pré-aquecimento.
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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

- Mantendo apertado o alimento activo na janela do tempo ressaltam na janela de selecção
os componentes combináveis com este alimento.
- Enquanto um alimento está activado poderá colocá-lo na janela do tempo apertando para isso
algum rack livre
- Os alimentos com o mesmo clima podem-se colocar ao mesmo tempo.
- Apertando a tecla Standby (símbolo ELC ® a temperatura actual da câmara de cocção mantémse durante um intervalo de tempo fixo (intervalo predefinido: 30 minutos, ajuste do tempo no
MySCC Standby)
- Apertar sobre a hora para repor a janela do tempo à hora actual.
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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

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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Efficient LevelControl (ELC )
®

®

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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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 de confeção disponíveis (carne, aves,
peixe, padaria/pastelaria, guarnições, ovoprodutos/sobremesas e Finishing®).Ou pode criar
os seus programas manualmente com até 12 passos.
Accione a tecla para aceder ao
modo de programação

Explicação dos pictogramas
Novo programa

Novo programa ELC

Copiar o programa

Eliminado de programas

Modificação do programa

Vista imagens
Seleccione o programa

Vista listagens

Janela de selecção – Arrancar
programa

Abrir MyDisplay
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Modo de programação
Janela de selecção – Visualizar
detalhes do programa
Janela de selecção com a
tecla Info apertada
Além dos nomes dos programas, as seguintes teclas servem também para activar ou
depositar informação.
Imagem do alimento que
corresponde ao programa

Notas do programa

Imagem do acessório para esse
programa

Atributos adicionais disponíveis

Agragar a grupos (p. ex.
Pequenos almoços)
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 de um programa são memorizadas carregando diretamente na da tecla
"Notas".
As notas existentes são sinalizadas através de um visto verde.

O pictograma mostra o modo de confeção do programa guardado; p.
ex. combinação de vapor e ar quente. Para os processos de confeção
SelfCooking Control e EPS utilizam-se outros pictogramas.
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Modo de programação
Vista imagens
Na vista imagens os programas representam-se só mediante uma imagem de titulo. Se não
existe imagem visualiza-se o título do programa como texto na vista de imagens..
Apertando a seta ou com o
comando de fácil uso pode
deslocar-se pela visualização.

Mude a vista de imagens.

Mude a vista de 20 imagens a 16
imagens por página..

A vista activada por último visualiza-se de novo na próxima activação.
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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.
Os critérios de classificação e filtrado disponíveis são os seguintes:
- Nome: Os programas classificam-se por ordem alfabética; nenhuma função de filtrado
(ajuste standard).
- Tipo de programa: Os programas classificam-se em função do modo de cocção;
nenhuma função de filtrado.
- Últimos 20: Visualizam-se só os 20 programas utilizados por último; função de filtrado
automático. O programa utilizado por último aparece acima de tudo.
- Preferidos Os programas classificam-se em função do ajuste para preferidos; função
de filtrado automático. O estado de preferido deve-se manter inicialmente nos atributos
do programa.
- Autor: Os programas classificam-se por autor; função de filtrado automático. O autor
deve-se manter inicialmente nos atributos do programa.
- Grupo: Os programas filtram-se em função do grupo seleccionado, p. ex. "pequenoalmoço". A assinação de grupos deve-se manter inicialmente nos atributos do
programa.
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Modo de programação
Programação do modo SelfCookingControl

®

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 ELC
Utilize os racks do aparelho para trabalhar simultaneamente com os mais diversos processos
®
de cocção. Efficient LevelControl 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
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 SelfCooking Control 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
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
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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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
Carga/Descarga de programas
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

Aperte esta tecla.

3

Aperte esta tecla para guardar programas
existentes num lápis USB.

4

Aperte esta tecla para carregar programas
existentes dum lápis USB. Para mais detalhes
consulte o capítulo "Comunicação MySCC carga e descarga de programas"
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CareControl
A função inteligente, CareControl, detecta automaticamente o grau de utilização do aparelho
e o seu estado geral de conservação. Em função destes dados calcula “just in time” o
processo de limpeza óptimo, para um consumo económico da água, energia e produtos
químicos e e recomenda a dosificação de detergente necessária, em função da necessidade.
Com o emprego das pastilhas especiais “Care”, as incrustações calcárias combatem-se já
no mesmo momento da sua formação.
O estado de mantimento e contaminação visualiza-se nos diagramas de linhas "Care" e
"Clean".

Visualização do estado de mantimento e contaminação
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte esta tecla.

2

No diagrama superior "Care" visualiza-se o
estado do mantimento actual do aparelho .

3

No diagrama inferior "Clean" visualiza-se o grau
de contaminação actual do aparelho .
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CareControl

Uma linha verde significa:
Display "Care": O estado de conservação do aparelho
é óptimo
Display "Clean": O aparelho foi lavado recentemente.
Mais linhas cheias:
Display "Care": O estado de conservação do aparelho
é regular.
Display "Clean": O aparelho está contaminado mas
pode continuar a cozinhar até que se visualize a
solicitude de limpeza.
Display completamente cheio, linhas vermelhas
visíveis:
Display "Care": O estado de conservação é deficiente.
Limpar o aparelho mais frequentemente com o
CleanJet+care.
Display "Clean": O aparelho está fortemente
contaminado e terá que submete-lo à limpeza tão cedo
como visualize a solicitudee.

Tendência do display "Care"
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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.
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CareControl
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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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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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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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).

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.

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!
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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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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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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 com MySCC
Com o MySCC pode realizar todos os ajustes básicos do aparelho (p. ex. hora, data,
linguagem, etc.). Seleccione os seguintes submenus:
Aperte a tecla “MySCC” para modificar a configuração do aparelho.

Configuração
do aparelho:
linguagem, hora/
data, etc.

Dados APPCC no
lápis USB.

Configure o seu
display e as
autorizações de
acesso com o
"MyDisplay".

Configure a limpeza
forçada

Descarga/Carga de
fotos, programas,
dados do aparelho,
dados APPCC, etc.
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Funções para o
serviço técnico do
aparelho, p. ex.
tipo e dados do
aparelho, linha de
urgências.

Ajustes - MySCC
Aperte a tecla de ajuste para modificar p. ex: linguagem, formato da hora, hora/
data, acústica, etc.

Hora/Data
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "ajustes".

3

Aperte a tecla hora/data.

4

11:00

5

24.12.2010

Aperte o campo da hora e ajuste-lo
oportunamente com o mando de fácil
operativa. Confirme apertando o mando uma
vez.
Aperte o campo da data e ajuste-lo
oportunamente com o mando de fácil
operativa.
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Ajustes - MySCC
Formato da hora
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "ajustes".

Formato tempo de cocção
Aperte "formato tempo de cocção". O formato do tempo de cocção predefinido
ressalta.
h:m visualiza horas:minutos, m:s visualiza minutos:segundos
Programação: O formato da hora pode-se modificar para cada passo do
programa. Exemplo: Passo de programa 1 em (h:m) e passo de programa 2 em
(m:s)

Formato hora real
Aperte "formato hora real". O formato da hora real predefinido ressalta (o
formato da data comuta automaticamente).
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Ajustes - MySCC
Início automático
Se deseja, pode programar o aparelho para que arranque automaticamente.
Atenção Advertimos que a conservação prolongada de alimentos na câmara de
cocção, sem refrigerar e sem aquecer, é higienicamente inaceitável.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "ajustes".

3

Aperte a tecla "hora de início"

4

04:00

Aperte o campo da hora e ajuste a hora de
início conveniente com o mando de fácil
operativa.

5

25.12.2010

Seleccione o campo da data e ajuste o dia
conveniente.

6

7

Seleccione um modo de cocção, p. ex. "carne"
e realize os ajustes convenientes.
A "hora de início" está activada. O display
do aparelho escurece e visualiza só com
intensidade a "hora de início" e a tecla
"cancelar hora de início".
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Ajustes - MySCC

-

A porta de a câmara de cocção deve estar fechada.
A iluminação de a câmara de cocção apaga quando a hora de início está activada.
O pré-aquecimento salta quando trabalha com a função "hora de início".
A hora de início não se cancela com a CONEXÃO/DESCONEXÃO do aparelho. Quando a
função "hora de início" está activada a única função seleccionável é a ajuda "?" do aparelho.

Desactivação da hora de arranque
Aperte a tecla "cancelar" para desactivar a hora de início.
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Ajustes - MySCC
Cocção Delta T
Delta = Diferença entre a temperatura do núcleo e a temperatura da câmara de cocção.
O aumento lento da temperatura na câmara de cocção até ao final do processo, com uma
diferença constante respeito à temperatura do núcleo, faz que a carne seja submetida a
um processo de cocção mais prolongado (seleccionável só desde o modo "vaporizador
combinado").

Passo

Tecla/Info

Descrição

1

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

2

Aperte a tecla "MySCC"

3

Aperte a tecla "ajustes".
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Ajustes - MySCC
Passo

Tecla/Info

4

5

6

Descrição
Aperte a tecla "Delta-T"

20℃

Ajuste a temperatura diferencial Delta-T
conveniente.

Ajuste a temperatura de núcleo conveniente.

Quando o ajuste "Delta-T" está activado, visualiza-se "Delta-T" no display.
Delta-T só se pode activar no modo "vaporizador combinado". O símbolo Delta no display do
modo de cocção manual indica que Delta-T está activada.
Alternativamente, pode ajustar um tempo de cocção Delta T.
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Ajustes - MySCC
linguagem, temperatura, formato, nitidez do display
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "ajustes".

Linguagem
Aperte a tecla e seleccione a linguagem conveniente com o mando de fácil
operativa.

Formato temperatura
Aperte esta tecla. O formato programado para a temperatura (centígrados ou
Fahrenheit) ressalta.

Nitidez do display
Aperte a tecla e ajuste o grado de nitidez conveniente com o mando de fácil
operativa.
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Ajustes - MySCC
1/2 Energia
Esta função reduz num 50% o consumo de potência das calefacções (por exemplo: nos
modelos 10 x 1/1 GN redução de 18 kW à 9 kW). Não seleccionável no modo SelfCooking
®
Control !
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

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

2

Aperte a tecla "MySCC"

3

Aperte a tecla "ajustes".

4

Aperte a tecla 1/2 energia.

5

O display visualiza „E/2“ (energia média)

No display visualiza-se "E/2" quando a função 1/2 energia está activada.
O trabalho com a função energia média prolonga os tempos de cocção. Isto pode afectar
adversamente a qualidade das comidas.
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Ajustes - MySCC
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Ajustes - MySCC
Acústica
Pode ajustar os sinais acústicas do aparelho (tipo, volume, duração, etc.) à discrição.
Os seguintes sons admitem adaptação:
Volume da campainha geral do
aparelho.

Sinal de fim de cocção.

Convite a carregar.

Detecção de erro (p. ex. sonda
térmica) ou interrupção.

Convite a intervir em programas
manuais. O sinal introduz-se
manualmente no programa.

Desconectar o som de
confirmação do teclado.

As seguintes características sonoras admitem adaptação:

Passo

Seleccione um sinal nesta coluna.

Ajuste nesta coluna a duração
do sinal (DURAÇÃO/DES/
segundos).

Ajuste nesta coluna o volume do
sinal (0-100%).

Ajuste nesta coluna a duração
do impulso dos intervalos (DES/
segundos/sem).

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "ajustes".

3

Aperte a tecla "acústica".
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Ajustes - MySCC
Passo

Tecla/Info

4

4

5

70 %

6

130

7

25

Descrição
Aperte o primeiro campo, p. ex. para o som de
carga e seleccione um sinal, p. ex. "4".
Aperte o segundo campo e ajuste o volume
para o sinal de carga, p. ex. 70%.
Aperte o terceiro campo e ajuste a duração do
sinal de carga, p. ex. 130 segundos.
Aperte o terceiro campo e ajuste a duração
do impulso para o sinal de carga, p. ex. 25
segundos de som por minuto.

98 / 135

Ajustes - MySCC
Ordem, e número de níveis dos racks (level), peso dos pratos.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "ajustes".

Número de níveis
Aperte a tecla e seleccione o número de racks para o ELC.

Ordem dos níveis
Aperte a tecla e modifique a ordem numérica dos racks.

Peso dos pratos - banquetes
Aperte a tecla e seleccione o peso correspondente (pratos vazios banquete).

Peso dos pratos, à carta
Aperte a tecla e seleccione o peso correspondente (pratos vazios à carta).
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MySCC - APPCC
Os dados APPCC permanecem guardados 10 dias. Se precisa, pode-lhes dar saída
através da interface USB do aparelho . Para guardá-los de modo permanente siga as
instruções.

Descarga de dados APPCC
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Insira o lápis USB na interface baixo o painel de
controlo.

2

Aperte a tecla "MySCC"

3

Aperte a tecla para iniciar o modo APPCC.

4

12.09.2011

Aperte o campo da data/hora e ajuste a data
de início dos dados com o mando de fácil
operativa.

5

22.09.2011

Aperte o segundo campo da data/hora e
ajuste a data final dos dados com o mando de
fácil operativa.

6

Aperte a tecla para iniciar a descarga. quando
acabe o símbolo do lápis USB marca-se com
um gancho.
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MySCC - APPCC

Protocolizam-se os seguintes dados:
- N° de lote
- Hora
- Nome do programa de cocção
- Temperatura da câmara de cocção
- Temperatura do núcleo
®
- Porta aberta/Porta fechada - Câmbio de modo de cocção - Limpeza CleanJet +Care Conexão a um equipo de optimização de energia - 1/2 Energia
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Comunicação - MySCC
Figuras
Você pode organizar suas próprias fotos de alimentos no modo de Programação por meio
da porta USB integral. Antes das fotos poderem ser utilizadas na unidade, cada uma deve
ser convertida para um formato especial de arquivo.
Você encontrará uma solução fácil para editar suas fotos no website “Club” do fabricante.
O cadastro e utilização do “Club” é totalmente gratuito. Basta seguir as instruções para o
portal “Club” no website do fabricante.
Em seguida, conecte o pen-drive USB com as imagens armazenadas para a sua unidade
e use a função Imagens para salvar e deletar suas fotos conforme abaixo.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Insira o pen-drive USB com o software da
unidade na entrada embaixo do painel de
controle.

2

Pressione a tecla MySCC.

3

Pressione a tecla.

4

Pressione a tecla e selecione a função.
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Comunicação - MySCC
Download de Fotos
Pressione a tecla para salvar suas próprias fotos para o pen-drive USB.

Upload de Fotos
Pressione a tecla para salvar suas fotos no pen-drive USB como fotos de
alimentos no modo de Programação.

Delete suas próprias foto
Pressione a tecla para deletar todas as suas fotos no modo de Programação.

-

Caso você não consiga utilizar a solução no website “Club” do fabricante, siga as instruções
abaixo para salvas as fotos:
Resolução da foto: quadrada, 134 x 134 pixels
Formato da figura: PNG
Tamanho da foto: até 50 kBytes
Nomes da foto: caracteres permitidos “a-z”, “0-9”, “_”, tal como “pretzels_grandes_2.png”.
Número de fotos: até 100 fotos
Todas as fotos individuais devem ser armazenadas em um pen-drive USB em uma pasta
chamada “userprogpix”.
O sinal de “confirmação” mostra que a função foi concluída com sucesso.
Aguarde que o sinal de confirmação se acenda antes de remover o pendrive USB.
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Comunicação MySCC
Actualização do software, gestão de programas, dados do aparelho
A interface USB integrada permite administrar os programas, actualizar o software e
guardar outros dados do aparelho num lápis USB.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Insira o lápis USB com o software do aparelho
na interface baixo o painel de controlo.

2

Aperte a tecla "MySCC"

3

Aperte esta tecla.

4

Aperte a tecla e seleccione uma função.

Actualização
A tecla activa-se após a detecção do software no lápis USB. Aperte a tecla para
arrancar a actualização. Siga as instruções no ecrã e no desligue o aparelho da
rede de alimentação eléctrica.
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Comunicação MySCC

A actualização pode arrancar-se também desconectando/conectando o aparelho com o lápis
USB inserido.
Para a actualização do software utilize exclusivamente lápis USB originais do fabricante.
Verifique imperativamente que o lápis não contenha nenhum outro dado além do software.

Descarga de programas
Aperte esta tecla.

Para baixar os programas de confecção a partir dos pen USB deve-se observar que é
necessário um pen diferente para cada aparelho.
Para poder baixar os dados HACCP pode ser utilizado um pen USB em vários aparelhos.

Carga de programas
Aperte esta tecla. Os programas guardam-se no aparelho .

Elimine todos os programas
Aperte a tecla duas vezes para eliminar do modo de programação todos os
programas, processos e grupos de criação própria.
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Comunicação MySCC

Os cestos não se eliminam. Os cestos só se podem eliminar no modo de programação e
exclusivamente com a tecla de eliminação.

APPCC
Aperte esta tecla. Os dados APPCC dos últimos 10 dias guardam-se no lápis
USB.

Para mais detalhes consulte o capítulo "APPCC".
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Comunicação MySCC
Descarga dos dados do aparelho
Aperte esta tecla. Os dados do aparelho guardam-se no lápis USB.

O símbolo USB acende quando detecta o lápis USB. Agora pode registar
dados, descarregá-los ou escrevê-los de modo permanente.
O gancho de "confirmação" indica que a função executou-se
satisfatoriamente. Não retire o lápis USB enquanto não tenha aceso a
confirmação.
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Comunicação MySCC
Direcção IP
A interface opcional Ethernet permite a conexão em rede do aparelho. A tal efeito, guarde
a sua direcção IP do seguinte modo:
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Insira o lápis USB com o software do aparelho
na interface baixo o painel de controlo.

2

Aperte a tecla "MySCC"

3

Aperte esta tecla.

4

Aperte a tecla e seleccione uma função.
Aperte a tecla e introduza a sua direcção LAN
IP.

5

LAN IP

6

LAN Gateway IP

Aperte a tecla e introduza a sua direcção
Gateway.

7

LAN Subnetmask

Aperte a tecla e introduza a sua direcção
Subnetmask.
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Serviço MySCC
No plano de serviço pode consultar diversos dados; p. ex. tipo de aparelho, versão de
software ou linha de urgências.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC".

2

Aperte a tecla "serviço"

O meu aparelho
Aperte esta tecla para obter informação sobre o tipo de aparelho e a versão do
software.

Linha de urgências
Aperte esta tecla para visualizar a linha de assistência técnica ou urgências.

Lavar o gerador de vapor
Aperte esta tecla para lavar o gerador de vapor.

Auto comprovação
Aperte esta tecla para arrancar a auto comprovação automática do aparelho .
Obterá um informe indicando se todas as funções executam-se correctamente.
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Serviço MySCC
Modo de demonstração/Dummy
Aperte a tecla do modo de demonstração. No modo de demonstração simulamse todas as funções do aparelho; não é possível cozinhar realmente.

Se o modo Dummy está activado visualizar-se-á a correspondente
indicação no display.
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MySCC - MyDisplay
Configure o seu display e as autorizações de acesso com a função "MyDisplay". Pode
restringir o acesso à escolha. Por exemplo: autorizar ao usuário seleccioneado só os
processos de cocção guardados por sí mesmo.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "MyDisplay"

Os meus dados
Aperte p. ex. a tecla "Perfil 1" para mudar ao correspondente perfil. Se tinha
introduzido uma senha no perfil, deverá introduzi-la.

Perfil des.
Aperte esta tecla para mudar à janela standard e sair da janela de perfis.

Senha para "Perfil des."
Aperte a tecla para guardar uma senha para a desactivação dos perfis.
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MySCC - MyDisplay

Guarde uma senha para permitir a desactivação de todos os perfis só com a senha. Por favor,
evite perder a senha. Se a perder, não poderá voltar a desactivar MyDisplay. Se isto acontece,
dirija-se ao serviço de assistência técnica.
Para a configuração de perfis não deve estar nenhum perfil activado. (Tecla “Perfil des.”).

Modificar perfil
Apertar esta tecla para modificar o perfil de usuário. Abrir-se-á a seguinte janela.

Descarregar perfil
Aperte a tecla para carregar perfis do aparelho ao lápis USB. Insira o lápis USB
antes de apertar a tecla.

Carregar perfil
Apertar esta tecla para carregar perfiles do lápis USB ao aparelho. Insira o lápis
USB antes de apertar a tecla.
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MySCC - MyDisplay
Seleccionar perfil.

Denominar e proteger o perfil
Denominar perfil.

Guardar senha.

Guarde uma senha para permitir a activação do perfil só com a senha.

Restringir modos operativos
Ocultar modo SelfCooking Control
®
.

Ocultar modo vaporizador
combinado.
Ocultar modo de programação.
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MySCC - MyDisplay
Ocultar CareControl.

Ocultar modo ELC .
®

Uma tecla apertada equivale a uma função visualizada. Uma tecla sem apertar (quer dizer, não
apertada, clara) quando o perfil está activado, equivale a uma função oculta..
Algumas funções podem-se ajustar simplesmente apertando a tecla e girando o mando
selector.

Restringir ajustes e comunicação
Ocultar Ajustes MySCC.

Ocultar Comunicação MySCC.

Restringir modo de programação
Seleccionar preferido para a
janela de imagens ou listagens no
modo de programação.

Ocultar possibilidade de selecção
para a janela de imagens ou de
listagens.

Ocultar filtros da janela de
listagens.

Ocultar novo programa, modificar,
eliminar.

Seleccionar preferido para
o factor zoom ou janela de
imagens.

Seleccionar preferido para
a filtragem (p. ex. grupo,
programas manuais, etc.).

Seleccionar preferido para
a filtragem (p. ex. grupo,
programas manuais, etc.).
Ajuste da vista dos parâmetros
de cocção: Se o parâmetro
de cocção está oculto, não é
possível modificar.

Ajuste da vista dos parâmetros de
cocção: O parâmetro de cocção
está visível mas não é possível
modificar.
Aperte a tecla e
seleccione o grupo (p. ex.
grupo de almoços) que
vai ser atribuído ao perfil.
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MySCC - MyDisplay

Função “Atribuição de grupos”: Quando activar o filtro “Grupo” no modo
de programação, visualiza-se o conteúdo do grupo atribuído (grupo
almoços). Pode combinar a atribuição de grupos com a função “preferido
para filtro”. Seleccione o “grupo” preferido para visualizar no modo de
programação só o grupo atribuído.

Restringir CareControl
Aperte a tecla e seleccione os
programas que deseja ocultar.

Os programas de limpeza ocultos (tecla desactivada) não se podem
arrancar no Carecontrol). Por favor não se esqueça que determinados
programas de limpeza são indispensáveis para um funcionamento fiável
do aparelho (Pastilhas de detergente e abrilhantador).
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MySCC - MyDisplay
Restringir a informação adicional e definir prioridades
A tecla “Info” e a função de ajuda
vêm ocultas.
Guarde um nome para a
visualização durante o processo
de cocção (p. ex. meio-dia).

Aperte a tecla para visualizar a
estrutura do directório dum grupo
de programas.
Aperte esta tecla e ajuste a
importância do perfil. (5 nível
máximo, 1 nível mínimo).

Activando a estrutura do directório visualiza-se a pasta ou a subpasta
dum grupo aberto ou dum programa aberto. Abra a vista de imagens no
modo de programação e um grupo com outros subgrupos para visualizar
a estrutura da rota.
Com a função “Prioridade” pode criar e classificar os perfis em ordem
jerárquica. Poderá mudar sempre, sem necessidade de senha, de um
perfil de ordem superior a outro de ordem inferior. Mas a desactivação
de todos os perfis só será possível com senha, sempre e quando tenha
introduzido uma previamente.
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Limpeza forçada MySCC
A limpeza forçada obriga ao usuário a efectuar a limpeza ao cabo de um tempo definido.
Quando visualize a limpeza forçada não será possível utilizar o aparelho enquanto não
tenha efectuado a limpeza. Ajude-se da limpeza forçada para avaliar a observância das
disposições de limpeza e higiene quando trabalhe por turnos.
Passo

Tecla/Info

Descrição

1

Aperte a tecla "MySCC"

2

Aperte a tecla "Limpeza forçada"

Conexão/Desconexão da limpeza forçada
Aperte esta tecla para conectar ou desconectar a limpeza forçada. A tecla
ilustrada mostra uma limpeza forçada activa.

Tempo até ao seguinte convite a limpar
Aperte a tecla e ajuste o intervalo de tempo (horas) até ao seguinte aviso de
limpeza.

Atrasar a limpeza
Aperte a tecla e programe o número de horas que deseja atrasar a limpeza após
ao aviso.
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Limpeza forçada MySCC

Uma limpeza forçada activa distingue-se também pela indicação da hora
da seguinte limpeza no display.
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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®
whitefficiency®. Esta rede inclui também o pc em que está instalado o Sistema de comando
de cozinha.
Sendo que:
- O sistema SelfCookingCenter® whitefficiency® 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® whitefficiency® 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

119 / 135

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

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

As anomalias que permitem
continuar a usar o aparelho
para a confeção suprimemse com a tecla "Atrás".
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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
SelfCooking Control
®
. - Modos de
confeção

Não é possível trabalhar com os programas
e os modos de cocção SelfCooking Control
®
. 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
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®

Mensagens de anomalia
Mensagem de
avaria

Quando e como

Medidas
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)
- 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

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

®
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Mensagens de anomalia
Mensagem de
avaria

Quando e como

Medidas

reiniciado o aparelho
4 vezes
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.

®

®

®

®
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®

Mensagens de anomalia
Mensagem de
avaria

Quando e como

Medidas

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.

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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Clube RATIONAL
Como usuário activo do SelfCookingCenter whitefficiency convidamos-lhe cordialmente a
participar nos seminários da Academy RATIONAL. Num ambiente relaxado e de bom gosto
®
®
descubra, numa única jornada, como utilizar o SelfCookingCenter whitefficiency óptima
e eficientemente na sua própria cozinha. O seu distribuidor informar-lhe-á sobre as datas
e lugares dos seminários. Alternativamente consulte directamente: www.club-rational.com
Para si a participação é gratuita.
®

®

Inscreva-se agora e faça-se membro já!
O Clube RATIONAL concede aos seus membros acesso à ampla oferta de informação
e downloads gratuitos, aliás, facilita-lhe um criativo intercâmbio de conhecimentos e
experiências com os chefs da RATIONAL e outros congéneres. Inscreva-se hoje mesmo
em: www.club-rational.com. A afiliação ao ClubeRATIONAL é também gratuita.
As suas vantagens no ClubRATIONAL:
Actualizações a tarifa zero
®
O software mais recente para o SelfCookingCenter sempre à sua disposição
Receitas – simplesmente com o pulsar de uma tecla
®
®
As melhores receitas para o seu SelfCookingCenter whitefficiency !
Zona de download (download)
Documentação para todas as series de aparelhos
ChefLine por correio electrónico
Ajuda competente de cozinheiro a cozinheiro
Service Info por correio electrónico
Serviço de assistência técnica RATIONAL – a sua disposição em todo momento.
Boletim trimestral
Para manter-se sempre ao dia
Respostas às suas perguntas mais frequentes
O que sempre quis saber
Inscreva-se hoje mesmo
www.club-rational.com
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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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