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Sayın Müşterimiz
Yeni VarioCookingCenter ®  cihazınız için sizi tebrik ederiz. VarioCookingCenter ®  cihazınız ile
– kolay anlaşılabilir kullanım panosu sayesinde – pratik olarak öğrenme süreçleri ve yoğun
anlatım gerektirmeden en kısa zamanda mükemmel pişirme neticeleri sağlayacaksınız.
VarioCooking Control ®  -Modunda ilgili pişireceğiniz malzemeyi ve istediğiniz pişirme
neticesini sadece tuşlara dokunarak seçersiniz – hepsi bu kadar!
Hep alıştığınız pişirme derecesini ve pişirme süresini ayarlayarak sürekli kontrol etmenize
artık hiç gerek kalmaz.
Manuel modunda VarioCookingCenter'ın® tüm fonksiyonları hizmetinizdedir.
Programlama/Hafızaya alma modu ile kendi pişirme programlarınızı yapabilirsiniz.
İlk kurulumdan sonra 24 ay garanti veriyoruz. Garantinin geçerli olması için üreticinin işletme
yönetmeliğine uyulması gerekmektedir.
VarioCookingCenter ®  cihazınızın çok yönlü imkanlarından ve avantajlarından tam
faydalanabilmeniz için bu kullanım kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemenizi ve her zaman
el altında tutmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca bu kullanım kılavuzuna her zaman cihazınızdaki
"?" tuşu üzerinden erişebilirsiniz.

Şimdi size yeni VarioCookingCenter ®  cihazınızla başarılar dileriz!

Sizin RATIONAL'nız

İyileştirme amaçlı teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutarız!
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Uyarı Kılavuzu

Tehlike!
Tehlikeli bir durum, ağır
şekilde yaralanma veya
ölümle sonuçlanabilir.

Uyarı!
Tehlikeli durum
olasılığı, ağır şekilde
yaralanma veya ölümle
sonuçlanabilir.

Dikkat!
Tehlikeli durum olasılığı,
hafif şekilde yaralanma ile
sonuçlanabilir.

Patlama tehlikesi! Yangın tehlikesi! Yanık tehlikesi!

Yaralanma tehlikesi! Devreye almadan önce
lütfen el kitabını dikkatlice
okuyunuz.

Dikkat:
Dikkat edilmediğinde
malzeme hasarı meydana
gelebilir.

Günlük kullanım için öneri
ve püf noktaları.
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Güvenlik

Genel emniyet uyarıları
Bu kullanma kılavuzunu tüm kullanıcıların her zaman ulaşabileceği bir yerde muhafaza
ediniz!
Güvenlik bilgilerini görmek için alternatif olarak cihaz ekranındaki "?" tuşuna basabilirsiniz.
Bu cihaz çocuklar ve fiziksel, hareketsel veya zihinsel engelliler tarafından veya yetersiz
tecrübe ve/veya yetersiz bilgili kişiler tarafından, eğer çevresinde ona yardımcı olacak uzman
kişiler yoksa kullanılamaz .
Kullanım sadece elle yapılmalıdır. Sivri, keskin veya benzer malzemeler kullanılması cihazın
garanti hakkının kaybolmasına sebep olur.
Cihazda kaza durumlarını veya cihazda hasarları önlemek için kullanıcı personelin düzenli
eğitilmeleri ve emniyet tedbirlerini öğrenmeleri mutlaka gerekmektedir.

Uyarı!
Günlük devreye alma ve kullanım öncesi yapılacaklar

- Cihazı pişirme işleminde kullanmadan önce kazanda temizlik maddesi kalıntıların
kalmadığından emin olun.

- Cihaz üstüne konulmuş tüm malzemeleri kaldırın.

 

Uyarı!
- Kolay tutuşabilecek veya yanıcı maddeleri cihaz etrafında bulundurmayın – Yangın

tehlikesi!
- Kolay tutuşabilecek gıda maddeleri pişirilmemeli. Yanma noktası düşük olan malzemeler

kendiliğinden tutuşabilir – Yangın tehlikesi!
 

Uyarı!
- VarioCookingCenter ®  sadece uzman, ürün bazında eğitim almış personel tarafından yerel

yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulabilir ve bağlanabilir.
- Yanlış montaj, servis, bakım, temizlik veya cihazda değişiklikler hasara, yaralanmaya

ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. Kullanma kılavuzunu cihazı devreye almadan önce
dikkatlice okuyunuz.

- Bu cihazı sadece sanayi mutfaklarında yemek pişirmek için kullanınız. Bunun dışında her
türlü kullanım amaç dışıdır ve tehlikelidir.

- Temizlik maddeleri ve buna ait aksesuarlar sadece bu el kitabında tarif edilen amaç için
kullanabilir. Bunun dışında her türlü kullanım amaç dışıdır ve tehlikelidir.
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Güvenlik
 

Kullanım esnasında emniyet uyarıları

Uyarı!
- Sepetleri, kaldırma kolunu ve kazandaki veya kazan yanındaki malzemeleri sadece termik

koruma kıyafetleri ile tutunuz – Yanık tehlikesi!
- Kazanda pişirme veya sıcak sıvılar – Yanık tehlikesi!
- Cihaz kapağını dikkatli açın - Sıcak buhar çıkabilir – Yanık tehlikesi!
- Kapak kapalıysa sıcak buhar çıkabilir – Yanık tehlikesi!
- Taşma olmayacak şekilde devirin – Kayma ve yanık tehlikesi!
- Kumanda konsolu veya VitroCeran (opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine herhangi bir

şey koymayın. Pişirme sisteminin devirme fonksiyonu, kumanda konsolu veya VitroCeran
(opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine bir şey koyularak tetiklenebilir. Dökülen sıcak yemek
cildinize temas ettiği takdirde haşlanabilirsiniz.

- Basınç altında pişirmede (opsiyonlu, 112T, 112L değil) basınç oluşması için gerekli olan
asgari dolum miktarlarına ve azami dolum miktarlarına dikkat edin (kazandaki işarete ve
bölüme bakınız: "Dolum Miktarları") – Kapak açılırken taşma veya sıçramadan dolayı yanık
tehlikesi! Basınç altında pişirme işlemini yağ, süt veya kalınlaştırılmış sıvılar ile yapmayın
- Yaralanma tehlikesi!

- VitroCeran (opsiyonlu, 112T, 112L değil) sıcak olabilir – Yanık tehlikesi!
- VitroCeran (opsiyonlu, 112T, 112L değil) üzerinde saplı tava veya tencere kullanmayınız ve

bunları kontrol panelinin üzerine bırakmayın. Kapak kapanırken veya kazan hareketlerinde
devrilme tehlikesi – Yanık tehlikesi!

- Henüz hala sıcak olan VitroCeran (opsiyonlu, 112T, 112L değil) üzerine pişirme aletleri,
alüminyum kaplar ve benzerlerini koymayınız – Yanık tehlikesi!

- VitroCeran (opsiyonlu, 112T, 112L değil) üstünü malzeme koyma yeri olarak kullanmayın
– Yanık tehlikesi!

- Değişik çalıştırma şekillerinde kazanın azami ve asgari dolum seviyelerine dikkat edin.
Yanlış (Sınır altına inildiğinde veya üstüne çıkıldığında) kullanımda – Yangın veya yanık
tehlikesi!

- Isıtılmış kazana soğuk su doldururken yanık tehlikesi vardır!
- Cihazın dış ısısı 60 °C derece üstü olabilir - Cihazın sadece kumanda elemanlarına

dokunun – Yanık tehlikesi!
- Kazan içi sıvıların taşmasını önlemek için tekerlekli cihazlar sadece kazan içi boş ise

hareket ettirilmelidir – Kayma ve yanık tehlikesi!
- Hareketli VarioMobil ®  kullanımında: Eğer kazanda sıvı varsa, taşmasını önlemek için

üstünü kapatın – Kayma ve yanık tehlikesi!
- Kazan boşaltmada yeterli büyüklükte kaplar kullanınız – Kayma ve yanık tehlikesi! Kazanı

asla yanında kimse olmadan ısıtmayın - Yanık tehlikesi!
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Güvenlik
 

Uyarı!
- Kapak hareketlerinde, kilitleme işleminde (Basınç altında pişirme opsiyonu, 112T, 112L

değil) veya kazanın devrilme hareketinde – Yaralanma tehlikesi!
- Kapak açılmada veya kapanmada tutukluk yaparsa kapağı lütfen komple açın ve tekrar

kapatmayın. Hemen müşteri hizmetlerine bilgi veriniz. Bu durumda tüm kullanıcıları
bilgilendirmek için cihaza şu uyarı levhası asılmalıdır: Dikkat! Kapak mekaniği arızalı.
Kapağı hareket ettirmeyin! – Yaralanma tehlikesi!

- Kapak veya kapağın hareket bölgesine malzeme koymayın.
- Kumanda konsolu veya VitroCeran (opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine herhangi bir

şey koymayın. Pişirme sisteminin devirme fonksiyonu, kumanda konsolu veya VitroCeran
(opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine bir şey koyularak tetiklenebilir. Kazan inerken
kazanın dönme alanında kişiler veya nesneler varsa sıkışma tehlikesi söz konusudur.

- Tekerlekli cihazlar hareket ettirilmeyecekse tekerleklerindeki frenler sabitlenmelidir. Cihaz
düz olmayan bir zeminde kayabilir – Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz tekerlekler üstündeyken basınçlı pişirme (Opsiyon)işleminde kullanmayınız –
Yaralanma tehlikesi!

- Yağ Arabası, Sepet arabası, VariomMobil ®  ve tekerleklli üzerinde olan cihazlar düz
olmayan zeminde veya bir basamakta devrilebilirler – Yaralanma tehlikesi!

- VarioCoking Center ®  112T, 112L'i vidalanmış ayaklarla kurduğunuzda kazanın ön
kenarında sıkışma tehlikesi söz konusu olabilir - yaralanma tehlikesi!

- Yemek termometresini kapağa konumlandırın. Ucunun öne doğru çıkıntı yapmamasına
dikkat edin - Yaralanma tehlikesi!

- Kazan valfinin (112T, 112L) kolunun kaymamasına dikkat edin, su veya yağ sıçrayabilir -
Yanık tehlikesi!

 

TEHLİKE!
- Alkol içeren malzemelerle basınçlı pişirme yapıldığı takdirde haşlanma ve yanma

tehlikesi
- VarioCookingCenter® ünitesi, suyla basınçlı pişirme yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

Malzemeleri örneğin alkol gibi, kaynama noktası sudan düşük olan sıvıların içinde basınçlı
modda pişirdiğiniz takdirde kazan kapağının kilidini açtığınız anda sıcak sıvı genleşerek
malzemelerle birlikte kazandan yüksek hızda dışarı fışkırabilir. Bunun sonucunda ağır
şekilde haşlanabilir veya yanabilirsiniz.

- Basınçlı pişirme işlemlerinde pişirme sıvısı olarak sadece su kullanın ve daima kişisel
koruyucu donanımlarınızı kullanın.
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Güvenlik
 

Fritöz kızartma için emniyet uyarıları

Tehlike!
- Yanan sıvı veya katı yağı su ile söndürmeyin – Patlama tehlikesi!
- Yağa su doldurmayın – Patlama tehlikesi!
- Yağ ile çalışırken el duşunu kullanmayın  – Patlama tehlikesi!
- VitroCeran (opsiyonlu, 112T, 112L değil) sadece, çerçeve ile korunuyorsa veya benmari

(Bölüme bakınız: "Cihaz aksesuarları") ile kullanın. Kazana sıvı sıçramamasına dikkat
ediniz – Patlama tehlikesi!

- VitroCeran (opsiyonlu, 112T, 112Ldeğil) üzerinde saplı tava veya tencere kullanmayınız
veya kontrol panelinin üzerine bırakmayınız. Kapak kapanmasında veya kazan
hareketlerinde devrilme tehlikesi – Patlama tehlikesi!

- Entegre kazan çıkış deliğinden yağ çıkmasına izin vermeyin -patlama tehlikesi!
- Kazan çıkış deliğinden sıcak yağ çıkarsa bina zarar görebilir. Bu nedenle sorumluluk kabul

etmiyoruz.
 

Uyarı!
- Sürekli yağ kalitesini kontrol edin! Eski yağ tutuşabilir – Yangın tehlikesi!
- Katı yağ kullanıldığında bunu kızartma işletim modunda 50°C sıcaklıkta eritmek gerekir.

Eritme işlemi sırasında cihazın kapağını kapatın.

 

Uyarı!
- Fritöz kızartma çalışma modunda sıcak yağ – Yanık tehlikesi!
- Fritöz kızartmada en az ve en fazla dolum miktarlarına dikkat edin (kazandaki "min oil" ve

"max oil" işaretlerine bakın) – Sıçrayan yağdan dolayı yanık tehlikesi!
- Sepetler ve kaldırma kolu sıcak – Yanık tehlikesi!
- Kazanı boşaltmada yağ arabasını (Bölüme bak: "cihaz aksesuarları") veya yeterli genişlikte

başka bir toplama kabını kullanın. Bunu bir taşma olmayacak şekilde yerleştirin – Yanık
tehlikesi!

- Taşma olmayacak şekilde devirin – Kayma ve yanık tehlikesi!
- Kazanı boşaltırken sıcak yağ sıçrayabilir – Yanık tehlikesi!
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Güvenlik
- "?"-Tuşuna basarak çağırabileceğiniz kullanım el kitabındaki tavsiye edilen yükleme

miktarlarına dikkat ediniz – Yanık tehlikesi!
- Yağ köpürür ve özellikle büyük miktarlarda ıslak malzemenin yağa daldırılmasında sıçrar

– Yanık tehlikesi!
- Cihazın dış ısısı 60 °C derece üstü olabilir - Cihaza sadece kullanım ekipmanlarıyla temas

edin – Yanık tehlikesi!
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Bakım, Denetim, Tamirat ve Sorumluluk

Bakım
Paslanmaz çeliğin yüksek kalitesini korumak ve cihaz arızalarını önlemek ve hijyenik
sebeplerden dolayı cihazınız her gün temizlenmesi gerekir.

Uyarı!
Cihaz hiç veya yetersiz temizleniyorsa kazanda biriken yağ ve yemek kalıntıları tutuşabilir –
Yangın tehlikesi!
 

Uyarı!
Temizlik - Agresif kimyasal maddeler – Yanık tehlikesi! Yönetmeliklere uygun koruma kıyafet,
eldiven, koruyucu gözlük ve yüz maskesi kullanınız.
 

- Cihazınızı ilk kullanım öncesi temizleyiniz.
- Aksesuarları ilk kullanımdan önce temizleyin.
- Uzun ara verildiği zaman (örn. bir günden fazla) kazan valfini açık bırakın ve kapağı tam

kapamayın.
- Kazanı mekanik olarak sert ve sivri malzemeler ile temizlemeyin.
- Temizlik için yüksek basınçlı temizleme cihazları kullanmayın.
- Cihazın ya da bunun aksesuarlarının temizliği için hidroklorik asit, sülfür ya da diğer

oksijen tüketen maddeler kullanmayın, aksi takdirde krom nikel çeliğinin pasif katmanı
hasar görebilir ve cihaz ya da aksesuar renk değiştirebilir.

- İhtiyaç halinde kazanı su ile inceltilmiş sirke ile kaynatın ve böylece kireç veya renk
değişimlerini (pişirme sonrası "gök kuşağı renkleri") önleyin. İşlem bitiminde sirkeli suyu
boşaltın ve temiz su ile iyice çalkalayın.

- Kazan valfini düzenli olarak sökün ve temizleyin (Bölüme bakınız: "Temizlik").
- Temizlik malzemesi ambalajları üzerindeki bilgilere dikkat ediniz.
- Temizlik işlem bölümüne bakınız: "Temizlik".
- Yüzey çizen temizlik malzemelerini sadece kazan içinde kullanın. Kazan dışı bölgelerin

yüzeyleri çizilmeye karşı duyarlıdır!
- Paslanmaz çelik yüzeylerde tuz birikimini önleyin. Kazana tuz ilavesi yapmak istediğinizde

hızlı ve sürekli karıştırarak ilave edin. Tuz kalıntılarını temiz su ile iyice temizleyin.
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Bakım, Denetim, Tamirat ve Sorumluluk

Denetim, Bakım ve Tamirat

Tehlike - Yüksek gerilim!
- Denetim, Bakım ve Tamirat işleri sadece eğitim görmüş uzman kişiler tarafından yapılır.
- Temizlik, Denetim, Bakım ve Tamirat işlerinde cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
- Hareket edebilen cihazlarda cihazın hareket alanı kısıtlanarak enerji, su ve drenaj

tesisatlarında hasar meydana gelmesi önlenmelidir. Cihaz hareket ettirilecekse enerji, su
ve drenaj tesisatlarının doğru bir şekilde ayrıştırılmasından emin olunuz. Cihaz tekrar eski
yerine getirildiğinde enerji, su ve drenaj tesisatların yönetmeliklere uygun bağlandığından
ve hareketin tekrar kısıtlandığından emin olunuz. Dikkat! Cihaz tekrar su terazisi ile
gönyeye alınmalıdır!

- Cihazınız teknik olarak her zaman doğru çalışır olması için yılda en az bir kere yetkili servis
tarafından bakıma alınmalıdır.

 

Sorumluluk
Yetkisiz kişiler tarafından yapılan montaj ve tamiratlar veya orijinal yedek parça
kullanılmaması ve üretici tarafından onaylanmamış her türlü teknik değişikler cihaz
garantisinin ve üreticinin ürün sorumluğunun sona ermesine sebep olur.
Ayrıca üreticinin işletme yönetmeliği geçerlidir.
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Cihaz kullanımı ile İlgili Notlar

Fonksiyon parçaları (VarioCookingCenter ®  112T, 112L)
Tip etiketi
(Güç tüketimi, voltaj, faz sayısı ve frekans
ile cihaz tipi, cihaz numarası ve ağırlığı ile
ilgili tüm önemli bilgiler)

Kumanda paneli

Merkezi ayar düğmesi

Cihaz kapağı

Kapak kolu

El duşu (Geri sarma otomatiği ile)

VarioDose

İç ısı sensörü

Kaldırma kolu için askı aparatı

Kazan valfi

Kazan

Buhar borusu

Kazan valfi kolu

VarioCookingCenter® 112T, 112L
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Cihaz kullanımı ile İlgili Notlar

Fonksiyon parçaları (VarioCookingCenter ®  112, 211, 311)
Tip etiketi
(Güç tüketimi, voltaj, faz sayısı ve frekans
ile cihaz tipi, cihaz numarası ve ağırlığı ile
ilgili tüm önemli bilgiler)

Kumanda paneli

Merkezi ayar düğmesi

Cihaz kapağı

Kapak kolu

Elektrik devre kabin kapağı

El duşu (Geri sarma otomatiği ile)

VarioDose

VitroCeran (Opsiyon)

Cihaz ayakları (Yükseklik ayarlı)

Elektrik prizi 1N A C 230V

İç ısı sensörü

Kaldırma kolu için askı aparatı

Basınç altında pişirme için kilitleme
tertibatı (Opsiyon)

Kazan valfi

Kazan

Buhar borusu

VarioCookingCenter® 112, 112T'de 9, 11 hariç

VarioCookingCenter® 211, 311 ile aynı
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Cihaz Kullanımı ile İlgili Notlar

Kullanımı hakkında genel bilgiler
- Cihazınızın yakınında ısı kaynakları (örn. ızgara, fritöz vb.) bulundurmayın.
- Cihaz 5 °C üzerinde oda sıcaklığında kullanılabilir. Daha düşük çevre ısısında cihazı

kullanmadan önce cihazı 5 °C üstüne ısıtmanız gerekir.
- Normal çalışmada cihazın ses şiddeti 70 dB altındadır.
- Sadece üreticinin ısıya dayanıklı orjinal aksesuarlarını kullanınız.
- Aksesuarları her zaman kullanım öncesi temizleyiniz.
- Uzun süreli ara vermelerde (örn. tatillerde) cihaz girişindeki su ve elektrik bağlantılarını

kapatın.
- Su girişlerini (El duşu ve VarioDose) düzenli kullanılarak, suyun tesisatlarda uzun süreli

kalarak mikrop oluşması önlenmesi gereklidir. Üç günden fazla ara vermelerde veya
cihazın naklinde VarioDose ve el duşunu tahminen 10 litre su (tesisatın uzunluğuna göre)
ile çalkalanmasını tavsiye ederiz.

- Kazan valfi civarında yemek artıklarının kalmadığından emin olunuz.
- Bu cihaz ev çöpü veya belediye çöp toplama merkezlerinde imha edilmemelidir. Cihazın

imhası konusunda size memnuniyetle yardımcı oluruz.

Cihaz ebatına göre en fazla yükleme miktarları
VarioCookingCenter ®  112/112T: 15 kg kazan başına
VarioCookingCenter ®  112L: 25 kg kazan başına
VarioCookingCenter ®  211: 100 kg
VarioCookingCenter ®  311: 150 kg

Azami yükleme miktarının aşılması durumunda cihaz zarar görebilir.
"?"-Tuşuna basarak çağırabileceğiniz kullanım el kitabında belirtilen gıdaların azami yükleme
miktar bilgilerine uyunuz.
 
Dİkkat! Yiyecek malzemelerinin ısıtılmayan pişirme odalarında muhafaza edilmesi veya
çözülmeye bırakılması hijyenik değildir!
 
Derin donmuş ürünler kazanda veya kontrol panosu üzerinde çözülemez veya saklanamaz.
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Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler

Merkez sıcaklık sensörüyle çalışma

Dikkatli olun!
Merkez sıcaklık sensörü sıcak olabilir. Sadece termik koruma malzemesiyle dokunun – yanma
tehlikesi!

Dikkatli olun!
Merkez sıcaklık sensörünü takarken kollarınızı ve ellerinizi sensörün sivri ucundan koruyun –
yaralanma tehlikesi!

Merkez sıcaklık sensörünü pişirilecek
malzemenin en kalın yerine sokun.
Sensörün, pişireceğiniz malzemenin tam
ortasından sokulması gerekir. Merkez
sıcaklık sensörünün en doğru şekilde
yerleştirilmesi hakkında bilgi edinmek için,
"?" tuşuna basarak kullanım kılavuzunu
açabilirsiniz.

Merkez sıcaklık sensörünü kullanmadığınız
zaman, kapaktaki yerine, gösterilen yönde
takın (kablo düz, sensörün ucu yana dönük
ve kapağa yapışık).

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Turkish - © RATIONAL 19 / 154



Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler

Merkez sıcaklık sensörünün usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması veya yanlış
yerleştirilmesi durumunda meydana gelecek zararlarla ilgili sorumluluk kabul edilmez.

Merkez sıcaklık sensörünü kullanmadığınızda kapaktaki yerine, gösterilen yönde takın – hasar
tehlikesi!
Merkez sıcaklık sensörünü kazanda asılı bırakmayın – hasar tehlikesi!
Pişirilecek malzemeyi kazandan almadan önce merkez sıcaklık sensörünü çıkartın – hasar
tehlikesi!

Bir pişirme işlemine başlarken merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığı, ayarlanan merkez
sıcaklığından daha yüksekse (örneğin ön ısıtma sırasında kızartma yağında kaldıysa)
malzemeye sokmadan önce soğumasını bekleyin.
Yağa temas edeceği zaman merkez sıcaklık sensörünün kuru olmasına dikkat edin – yanma
tehlikesi!
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Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler

Maksimum priz gücü
Cihaz Maksimum güç Sigorta

VarioCookingCenter
®  112 (112T, 112L
hariç)

2,3 kW 10 A

VarioCookingCenter
®  211/311

3,6 kW 16 A

Cihaz ağırlıkları
Cihaz Basınç seçeneksiz Basınç seçenekli

112T 99 kg Yok
112 168 kg 186 kg
112L 132 kg Yok
211 195 kg 223 kg
311 251 kg 279 kg
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Cihaz kullanımı ile İlgili Notlar

El duşu ile çalışma
- Hortumu çekip çıkartın ve el duşunu kullanmak için onay düğmesine basın.
- El duşu otomatik geri sarılır.
- El duşunu her zaman yavaşça ve yönlendirerek geri sardırın.

Uyarı!
El duşunu sıcak (Fritöz kızartma) ile çalışırken kullanmayın!
El duşunu kullanmadan önce elektrik priz kapağını kapatınız!

Azami kullanılabilir hortum uzunluğunu, üstünüze kuvvetlice çektiğinizde hortum zarar görebilir.
El duşunu kullandıktan sonra tamamen geri sarıldığından emin olunuz.
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Kullanım kuralları

Dokunmatik ekran ve ayar düğmesi
Cihazınızın ekranı dokunmatiktir. Hafif bir dokunuş cihazınıza bilgileri vermenize yeterlidir.

Aktif hale getirmek için bir tuşa basınız.
Devrede olduğunu yanıp sönen kırmızı bir
çerçeveden görebilirsiniz.

Aktif durumda ayarları merkezi ayar
düğmesi üzerinden yapabilirsiniz.

Aynı zamanda ayarları çekerek veya
hareket ettirerek sürgü üzerinden de
yapabilirsiniz.

 

 
 
 
 
Giriş, tuşa basıldığında, merkezi ayar
düğmesine basıldığında veya 4 saniyenin
bitiminde alınmış olur.
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Kullanım kuralları

Ekran başlangıç kademesi

Açma / Kapama şalteri

Manuel Mod

Pişirme

Kızartma

Yağda kızartma

VarioCooking Control®-Modları

Top 10

Et

Balık

Sebze ve garnitür

Yumurtalı yemekler

Çorba ve soslar

Sütlü ürünler ve tatlılar

Tamamlama ®  ve servis

Diğer fonksiyonlar

Programlama/Hafıza modu
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Kullanma talimatları

Tuşların açıklaması
Ana sayfa tuşu: Başlangıç
ekranına geri döndürür (tuşa uzun
süreli basın)

MyVCC cihaz yapılandırması (Tip
112/112T/112L)

MyVCC cihaz yapılandırması
(Tip 112/112T/112L) ekranında,
yeni yazılım güncelleştirmesi
varsa gösterilir (sadece
Ethernet seçeneğiyle birlikte).
Güncelleştirme yapmak için tuşa
basın, ardından "Sistem yönetimi"
tuşuna basın.

Kazan seçim tuşu gri: Sol kazanın
ekran görünümüne geçer (Tip
112/112T/112L)

Kazan seçim tuşunda kırmızı
kenarlık: Sol kazanda bir pişirme
işlemi sürüyor (Sağ kazanın
ekran görünümü etkin). Sol
tarafta bir işlem yapılması
gerekiyorsa kenarlık yanıp söner
(Tip 112/112T/112L).

İşlev tuşu: Cihazın kapak,
kazan, VarioDose, kazan valfı
ve VitroCeran (isteğe bağlı,
112T/112L modellerinde yoktur)
gibi bileşenlerine kumanda
etmeye yarayan tuşları gösterir.

Geri tuşu: İşlemi sona erdirir veya
bir üst menü düzeyine geçer

MyVCC cihaz yapılandırması (Tip
211/311)

MyVCC cihaz yapılandırması (Tip
211/311) ekranında, yeni yazılım
güncelleştirmesi varsa gösterilir
(sadece Ethernet seçeneğiyle
birlikte). Güncelleştirme yapmak
için tuşa basın, ardından "Sistem
yönetimi" tuşuna basın.

Kazan seçim tuşu kırmızı: Sağ
kazanın ekran görünümü etkin
(Tip 112/112T/112L)

Yardım fonksiyonu
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Kullanma talimatları
İşlev tuşu basılı durumdayken tuşlar

Tuşa basılıp basılı tutulduğunda kapak
kapanır. Tip 112/112T/112L modellerinde
kapak manuel olarak kapatılır.

Tuşa basıldığında kapak açılır. Tekrar
basıldığında kapağın hareketi durur. Tip
112/112T/112L modellerinde kapak manuel
olarak açılır.

MyVCC üzerinden "VarioClose" ayarı
etkinleştirildiğinde (sadece Tip 112L)
başka bir tuş daha belirir. Bu tuş, yüksek
yerleşimde kapağın kapatılması için sapa
erişimi kolaylaştırmak için kapak motor
gücüyle alçaltılır. Kapak kapanmazsa 3
saniye sonra tekrar tamamen açılır.
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Kullanma talimatları

Uyarı!
Açılma veya kapanma sırasında kapak tutukluk yaparsa lütfen kapağı tamamen açın ve
tekrar kapatmayın. Hemen müşteri hizmetlerine haber verin. Bu durumda tüm kullanıcıları
bilgilendirmek için cihaza şu uyarı levhası asılmalıdır:
Dikkat! Kapak mekanizması arızalı. Kapağı hareket ettirmeyin! – Yaralanma tehlikesi!
Kapak üstüne veya kapağın hareket alanına herhangi bir şey koymayın – Yaralanma tehlikesi!
Kumanda konsolu veya VitroCeran (opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine herhangi bir
şey koymayın. Pişirme sisteminin devirme fonksiyonu, kumanda konsolu veya VitroCeran
(opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine bir şey koyularak tetiklenebilir. Kazan inerken kazanın
dönme alanında kişiler veya nesneler varsa sıkışma tehlikesi söz konusudur.

Dikkatli olun!
Cihazın kapağını dikkatli açın. Sıcak buhar çıkabilir - yanma tehlikesi!
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Kullanma talimatları

Tuşa basıp basılı tutulduğunda kazan
alçalır. Bir çalışma modu, ancak kazan
indirilmiş durumdayken başlatılabilir.

"Kazanı indir" tuşuna basıldığında, "Kazanı
otomatik indir" tuşu da belirir. Bu tuşa
basıldığında kazan otomatik olarak en alt
seviyeye kadar iner (sadece Tip 112, 112T,
112L).
 
Tip 211 ve 311 modellerinde kazan
otomatik olarak 10° seviyesine kadar
iner. Ardından "Kazanı indir" tuşuna tekrar
basılarak kazan en alt seviyeye kadar
indirilebilir.

Bu ekran, kazan otomatik olarak 10°
seviyesine kadar indirildiğinde görüntülenir
(sadece Tip 211/311). Bu durumda kazanı
tamamen indirmek için "Kazanı indir"
tuşuna basın.

 

Uyarı!
Kazanın altına veya hareket alanına herhangi bir şey koymayın.  - Yaralanma tehlikesi!

Tuşa basıp basılı tutulduğunda kazan
kaldırılır. Bu işlem ancak kapak tam açık
durumdaysa gerçekleşir.
Dikkat! Kapak, kaldırma kolu yardımıyla
önceden manuel olarak çıkartılmalıdır!
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Kullanma talimatları

Uyarı!
Kazanı, etrafa sıçramayacak şekilde devirin – kayma ve yanma tehlikesi!
Kazanı yeterince geniş kaplara boşaltın – kayma ve yanma tehlikesi!
Bu işlem için VarioMobil ®  aksesuarımızı ve yağ arabamızı kullanmanızı öneririz.

VarioDose soğuk VarioDose sıcak (isteğe bağlı,
112T/112L hariç)

VarioDose fonksiyonu, doğrudan kazan
içine, tam gereken miktarda su eklenmesini
sağlar. Tuşa bastıktan sonra ortadaki ayar
düğmesiyle su miktarı ayarlanır. Tuşa
basıldığında, ayar düğmesine basıldığında
veya 4 saniye sonra doldurma ve litre geri
sayım işlemi başlar. Ayar düğmesine tekrar
basıldığında, ayarlanmış olan litre miktarına
ulaşılmamış olsa bile doldurma işlemi durur.

 
 
 
VarioDose ile maksimum dolum
miktarları
 
VarioCookingCenter ®  112/112T: 14 litre/
kazan
VarioCookingCenter ®  112L: 25 litre/kazan
VarioCookingCenter ®  211: 100 litre
VarioCookingCenter ®  311: 150 litre
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Kullanma talimatları

Tuşa uzun süreli basıldığında kazan valfı
açılır. Tuşa uzun süreli basma gereği,
kazan valfının kazayla açılmasını önler.
Kazan çok kızgınsa açılamaz !
Soğuduktan sonra tekrar açılabilir hale gelir.
Yağda kızartma seçildikten sonra kazan
valfı ancak kazan tam olarak devrildikten
sonra açılabilir.
Tip 112T/112L modellerinde kazan valfı
manuel olarak kazan valfı kolu yardımıyla
açılır.

Tuşa basıldığında kazan valfı kapanır. Bir
işlem seçildiğinde veya manuel işletim
modunda kazan valfı otomatik olarak
kapanır.
Tip 112T/112L modellerinde kazan valfı
manuel olarak kazan valfı kolu yardımıyla
kapatılır.

VarioCookingCenter ®  112T/112L
modellerinde entegre kazan çıkış deliği
manuel olarak kazan valfı kolu yardımıyla
açılıp kapatılır. Kazan valfı kızartma işlemi
sırasında veya sonrasında açıldığında
sesli bir uyarı sinyali verilir ve kazan valfı
derhal kapatılmalıdır. Kızgın yağ, devrilerek
kazan çıkışından boşaltılmalı ve geçerli
yasal yönetmeliklere uygun şekilde elden
çıkartılmalıdır.

Yağla çalışırken (yağda kızartma) el duşunu
kullanmayın !
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Kullanma talimatları

Tuşa basıldığında VitroCeran (isteğe bağlı,
112T, 112L hariç) kısmına kumanda edilir.
Ortadaki ayar düğmesiyle altı farklı ısıtma
kademesi ayarlanabilir.

 

VitroCeran (isteğe bağlı, 112T,
112L hariç): 1. kademe
Minimum

VitroCeran (isteğe bağlı, 112T,
112L hariç): 6. kademe
Maksimum

Uyarı!
VitroCeran (isteğe bağlı, 112T, 112L hariç) çok sıcak olabilir - yanma tehlikesi!
VitroCeran (isteğe bağlı, 112T, 112L hariç) üzerinde saplı tava veya saplı tencere kullanmayın;
bunları kumanda panelinin üzerine de koymayın. Kapak kapatılırken ve kazan hareketlerinde
devrilme tehlikesi - yanma tehlikesi!
Kumanda konsolu veya VitroCeran (opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine herhangi bir
şey koymayın. Pişirme sisteminin devirme fonksiyonu, kumanda konsolu veya VitroCeran
(opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine bir şey koyularak tetiklenebilir. Dökülen sıcak yemek
cildinize temas ettiği takdirde haşlanabilirsiniz.
Soğumamış durumdaki VitroCeran (isteğe bağlı, 112T, 112L hariç) üzerine mutfak araç
gereçlerinizi, alüminyum kap vb. nesneler koymayın - yanma tehlikesi!
VitroCeran (isteğe bağlı, 112T, 112L hariç) kısmını tezgâh olarak kullanmayın - yanma tehlikesi!
VitroCeran (isteğe bağlı, 112T, 112L hariç) çatlar veya kırılırsa derhal cihazın veya o kısmın
elektrik bağlantısını kesin - yaralanma tehlikesi!
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Kullanma talimatları

Tavalardaki dolum miktarları
Güvenliğiniz için, tavadaki işaretlerle belirtilen dolum sınırlarına uyun.

112, 112T 112L
 

211 311
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Kullanma talimatları
Genel dolum miktarları

Cihaz tipi İzin verilen
minimum dolum

seviyesi

İzin verilen maksimum
dolum seviyesi

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

Cihaz tipi İzin verilen
Yağ minimum

dolum seviyesi

İzin verilen maksimum
yağ dolum seviyesi*

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

* Genelde DIN 18869-6 uyarınca izin verilen maksimum dolum miktarlarına uyulmalıdır.
VarioCookingCenter ®  311 cihazında soğuk yağı sadece "MIN" (45 litre) işaretine kadar
doldurun. O zaman işletim sıcaklığında yağ hacminin sıcaklık nedeniyle artması sonucunda
otomatik olarak "MAX" (49 litre) seviyesine ulaşılacaktır. Böylece güvenlik talimatlarına
uymuş olur, ayrıca bu yağ miktarını yağ arabasında rahatça depolayabilir ve taşıyabilirsiniz.

Sepetle pişirmede dolum miktarları

Cihaz tipi İzin verilen dolum
seviyesi
(sepetle

pişirmede)
112/112T 10 litre
112L 18 litre
211 60 litre
311 90 litre
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Kullanma talimatları
Basınçlı pişirmede dolum miktarları (isteğe bağlı, 112T, 112L hariç)
Basınç, suyun buharlaşması sonucunda oluşur. O yüzden kapta, pişirme işlemi sırasında
yemeğin çekeceğinin dışında yeterince su bulunmasına dikkat edin.

Cihaz tipi İzin verilen
minimum dolum

seviyesi
(basınçlı

pişirmede)

İzin verilen maksimum
dolum seviyesi

(basınçlı pişirmede)

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

Cihaz tipi İzin verilen
maksimum

yükleme miktarı
112/112T 15 kg/tava
112L 25 kg/tava
211 100 kg
311 150 kg

Aksesuar sepetleri için izin verilen maksimum yükleme miktarı
Aksesuar sepetlerinin izin verilen maksimum yükleme miktarı, kullanılan yiyecek
malzemesine bağlıdır. Bkz. kullanım kılavuzu.
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Kullanma talimatları

Uyarı!
İlgili işletim moduna bağlı olarak kazandaki izin verilen maksimum ve minimum dolum
seviyelerine uyun. Usulüne uygun olmayan kullanımda (sınırların altında veya üstünde
kalınması durumunda) – yangın veya yanık tehlikesi ortaya çıkar!

İzin verilen maksimum dolum miktarlarının aşılması durumunda cihazda hasar meydana
gelebilir.
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Kullanım kuralları

Yardım fonksiyonları
Cihazınızın çok geniş kullanım imkanlarını kolayca ve verimli kullanabilmeniz için, cihazda
kapsamlı bir kullanım kılavuzu ve içinde kullanım örnekleri ve yararlı bilgiler veren bir kullanım
el kitabı hafızasında mevcuttur. yardım fonksiyonunu "?"-Tuşu ile seçebilirsiniz.

Tuşların açıklaması

Yardım fonksiyonu başlatma

Emniyet uyarılarını gösterme

Bir sayfa ileri yürütme

Diğer bölümü açma

Seçim menüsünü açma ve el
kitabını seçme

Yardım fonksiyonundan çıkış

Bir sayfa geri yürütme

Bir evvelki bölümü açma
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Kullanım kuralları

Kullanım modları genel bakış

Devreye aldığınızda veya Home-Tuşuna uzun
bastığınızda başlangıç kademesine gelirsiniz.
Burada VarioCookingCenter ®  cihazının üç
çalışma moduseçilebilir.

VarioCooking
Control®-Modu

Manuel Mod Programlama/
Hafıza-Modu

Et, balık, sebze ve garnitür,
yumurtalı yemekler,
çorbalar ve soslar, sütlü
tatlılar ve tatlılar veya
tamamlama ve servis
basıldığında VarioCooking
Control ®  modunun pişirme
işlemlerinin çeşitleri açılır.
.

Pişirme, kızartma veya
yağda kızartma tuşlarına
basarak manuel moduna
girersiniz.
 
Yağda pişirme özelliği
olmayan bir cihazda yağda
pişirme tuşu grileştirilmiştir.

Programlama tuşuna
basarak Programlama/
Hafıza Moduna girersiniz.
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Kullanma talimatları

Önkoşul

Önkoşul, kapağın açılması
Lütfen kapağı tamamen açın.
Bu mesaj, kapak kapalı veya tam açılmamış durumdayken bir işlem veya manuel bir mod
seçtiğinizde görüntülenir.
 

VarioClose (sadece Tip 112L) kullanıyorsanız kapağı açın
Kapağı tamamen açmak için lütfen "VarioClose" tuşuna basın.
Bu mesaj, kapağın "VarioClose" kullanılarak indirilmesi sırasında elektrik kesintisi olup
ardından bir işlem veya manuel işletim modu seçtiğinizde görüntülenir.
 

Önkoşul, kazanın indirilmesi
Lütfen kazanı tamamen indirin.
Bu mesaj, kazan tamamen indirilmemiş durumdayken bir işlem veya manuel bir mod
seçtiğinizde görüntülenir.
 

Önkoşul, kazanın kaldırılması
Lütfen kazanı tamamen kaldırın.
Bu mesaj, son olarak fritözle kızartma işlemi veya fritözle manuel kızartma işlemi seçtiğinizde
görüntülenir. Kazanın tamamen kaldırılmasından sonra VarioDose otomatik su girişi ve
kazan çıkışının açılması tekrar etkinleşir.
 

Önkoşul, sepetin kaldırılması
Lütfen kapağı tamamen açın.
Bu mesaj, AutoLift işlemi etkinleştirilmişse ve işlem, sepet inik durumda bırakılmışsa
görüntülenir.
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Kullanım kuralları

Kazan valfının açılması: Sıcaklık çok yüksek
Lütfen tencereyi ilk olarak soğutun.
Bu bildirim, tencere valflerinin açılmasına yönelik sıcaklıkların çok yüksek olduğunda belirir.
 

Su girişi: Sıcaklık çok yüksek
Lütfen tencereyi ilk olarak soğutun.
Kazandaki yüksek sıcaklıktan dolayı kazana su girmesi çok tehlikeli olduğunda bu uyarı
görüntülenir (yanma tehlikesi).
 

Kapağın kilidini açma ön koşulu (Opsiyon, 112T, 112L hariç)
Lütfen kapağın kilidini açın.
Bu bildirim, kapağın basınçlı pişirmeden sonra hala kilitli olduğunda belirir.
 

Basınç azaltma ön koşulu (Opsiyon, 112T, 112L hariç)
Lütfen basınç tamamen boşalana kadar bekleyin.
Bu bildirim, basınç işleminin zamanından önce iptal edildiğinde belirir.
 

Ön şart: kazan çıkışını kapat (112T, 112L)
Lütfen kazan valfini kapatın.
Bu uyarı, kazan valfi açıkken bir işlemi veya manüel bir modu seçtiğinizde görüntülenir.
Kazan valfının kolunu yavaşça üst konuma getirin. Kolu yaylandırmayın - Yanma tehlikesi!
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Kullanma talimatları

"Kazan valfını kapatın" uyarı mesajı (112T/112L)
Lütfen hemen kazan valfını kapatın.
Yağda kızartma işlemi sırasında veya sonrasında kazan valfını açtığınız takdirde bu uyarı
görüntülenir. Kazan valfını tekrar açmadan önce kazanı tamamen kaldırıp yağı boşaltın.
 

"Kapağı kapatmak için kazanı tamamen indirin" uyarı mesajı
(112T/112L)

Lütfen tencereyi hemen indirin.
Bu uyarı, kazan yukarıdayken kapak indirildiğinde çıkar. Kapağı tekrar kapatmaya
çalışmadan önce kazanı tamamen indirin.
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VarioCooking Control ®  modu
VarioCooking Control ®  modunda birkaç tuşa basarak pişireceğiniz malzemeyi ve istediğiniz
pişirme sonucunu seçersiniz. Pişirme süresi ve sıcaklık, sürekli olarak gerektiği şekilde
uyarlanır. Kalan pişirme süresi ekranda gösterilir. "?" tuşuna basarak açacağınız kullanım
kılavuzunda örnekler ve yararlı bilgiler bulabilirsiniz.

VarioCooking Control ®  modundaki tuşlar ve semboller

Pişirme hızı

Delta T

Pişirme süresi

Kızarma rengi

Sıcaklık

Merkez sıcaklık sensörü

Sepet

Çikolata çeşitleri

Merkez sıcaklığı / pişirme
derecesi

Yumurta haşlamada pişirme
derecesi

Pişirilecek malzemelerin
büyüklüğü

Kızarma derecesi

Pişirilecek malzemenin kalınlığı

Et türü

Akışkanlık

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Turkish - © RATIONAL 41 / 154



VarioCooking Control ®  modu
Sürmekte olan işlemle ilgili bilgiler ve bildirimler

Ön ısıtma göstergesi

Su girişi göstergesi

Kapağı indirme bildirimi

Kapağı kilitleme bildirimi (isteğe
bağlı, 112T, 112L hariç)

Kapağın kilidini açma bildirimi
(isteğe bağlı, 112T, 112L hariç)

Su banyosu sıcaklığı

Basınç düşürme göstergesi
(isteğe bağlı, 112T, 112L hariç)

Pişirme adımı göstergesi

Pişirme adımı sonu göstergesi

Elektrik kesintisi

Kazan zeminine tel ızgarayı
koyma bildirimi

Yükleme bildirimi

Su banyosuna çikolata yükleme
bildirimi

Sıvı veya sos doldurma bildirimi

Merkez sıcaklık sensörünü
malzemeye takma bildirimi
(burada et)

Merkez sıcaklık sensörünü
yeniden takma bildirimi.

Merkez sıcaklık sensörünü
pişirme sıvısına yerleştirme
bildirimi

Merkez sıcaklık sensörünü
yeniden takma bildirimi

Malzemeyi çevirme bildirimi
(burada balık)

Malzemeyi ekleyip karıştırma
bildirimi
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VarioCooking Control ®  modu
Basınçlı pişirmede izin verilen
maksimum dolum seviyesi
(isteğe bağlı, 112T, 112L hariç)
Tip 112: 14 litre
Tip 211: 80 litre
Tip 311: 100 litre

Takılmadığı veya yanlış takıldığı
algılanan merkez sıcaklık sensörü
söz konusu olduğunda acil durum
işlemi göstergesi

Arızalı merkez sıcaklık sensörü
göstergesi. Bazı işlemler
seçilemez. Teknisyenle görüşün.

Karıştırma ve merkez sıcaklık
sensörünü yerleştirme bildirimi
 
 
 
 

Karıştırma bildirimi

Kaiserschmarrn kuru pastayı
parçalara ayırma bildirimi

Onay düğmesi / Evet

İptal düğmesi / Hayır

Pişirme sonundaki seçenekler

Zamanla devam

Sıcak bekletme

Merkez sıcaklık sensörünü çıkart/
tak bildirimi

Yeni yükleme
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VarioCooking Control Modları

Bilgi tuşu
Bilgi tuşu istediğiniz zaman size o anki pişirme işleminin kaç işlem adımından oluştuğunu
gösterir ve bunların dışında devam eden hangi ekstra işlemlerin seçilebileceğini gösterir.

Pişirme işlem sıralamasının
göstergesi

 
Aşağıda örnek olarak "Et kızartma sade + pane" işlem sırası gösterilmektedir:

Ön ısıtma

Doldur

Sensör
takın

Kızartma (Çevirin) Kızartma

Yeni yükleme (Zaman
ile devam)

     

Kutucuklarda gösterilen bilgiler veya talimatlar pişirme işleminin sıralı yürüme kademelerini
göstermektedir. Bu sıralamanın sonundaki tuşlar pişirme sonundaki mevcut seçenekleri
göstermektedir.
Bir kutucukta iki ayrı talimat gösteriliyorsa, pişirme parametrelerine göre üst veya alt talimat
gösterilir. Yukarıdaki örnekte eğer pişirilecek malzeme kalınlığı "ince" seçildiyse doldur
talimatı gösterilmektedir veya eğer "kalın" seçildiyse sensör takın. Parantez içinde gösterilen
talimat çevirin veya zaman ile devam seçeneği sadece "kalın" veya "ince" seçildiyse gösterilir.
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VarioCooking Control Modları
İki örnekte size kısaca kullanımı anlatmak istiyoruz. "?"-Tuşu ile çağırabileceğiniz kullanım
el kitabında yemeklerinizi nasıl hazırlayacağınıza dair daha fazla yararlı bilgiler bulabilirsiniz.

Örnek 1: Rosto

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Ürün grubu eti seçiniz.

2 Kızartma Kızartma seçeneğini seçin.

3 Tuşa basın ve istediğiniz kızarma derecesini
seçin.

4 Tuşa basın ve istediğiniz iç sıcaklığını ayarlayın.

5 Cihaz otomatik ısınır.

6 Ön kızartma Doldur ve ön kızartma talimatı.

7
Hafifçe kızartma

bitti mi?
Eğer istenilen kızarma derecesi elde
edilmiş ise ön kızartma adımını bitirmek için
onaylayın.

8 Sıvı veya sos doldurun talimatı
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VarioCooking Control Modları

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

9 İç ısı sensörünü takın talimatı.

10
Basınç altında

pişirme?
Basınç altında pişirme seçimi (Basınçlı pişirme
opsiyonlu cihazlarda, 112T, 112L hariç).

11 Kapağı indir talimatı.

12 Basınçlı işlem (Opsiyon, 112T, 112L hariç)
seçildiyse, kapağı kilitleyin talimatı.

13 Pişirme adımı - Gösterge kum saati ve kalan
süre.

14 Basınçlı işlem (Opsiyon, 112T, 112L hariç)
seçildiyse, kapak kilidini açın talimatı.

15
Pişirme süresi sonu - İkaz sesi duyulur,
toplam pişirme süresi gösterilir. Devamındaki
seçenekler seçilebilir.
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VarioCooking Control Modları

İç ısı sensörünün yanlış takıldığı veya hiç takılmadığı algılanırsa, bir ikaz
sesi duyulur ve ekranda iç ısı sensörünü tekrar takın yazar.

Tuşa basın: "Programlama" size özel ayarlarınızı hafızaya kaydetmek için
(Bölüme bakınız: "Programlama/Hafızaya alma modu").
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VarioCooking Control Modları

Örnek 2: Hamur işleri pişirme

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Ürün grubunu seçiniz Sebze ve garnitürler.

2 Hamur işleri pişirme Hazırlama şeklini seçin hamur işleri pişirme.

3 Sepetli/Sepetsiz pişirme seçimi.

4 Tuşa basın ve istediğiniz pişirme derecesini
seçin.

5 Tuşa basın ve istediğiniz pişirme süresini seçin
(Üretici bilgilerine göre).

6a Sepet ile seçilmiş ise su otomatik dolar.

6b Doldu mu? Sepet seçilmemiş ise su doldur talimatı.

7 Cihaz otomatik ısıtır.
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VarioCooking Control Modları

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

8 Ürünü doldur talimatı.

9 Pişirme adımı - Gösterge kum saati ve kalan
süre.

10
Pişirme süresi sonu - İkaz sesi duyulur,
toplam pişirme süresi gösterilir. Devamındaki
seçenekler seçilebilir.

Tuşa basın: "Programlama", size özel ayarları hafızaya kaydetmek için
(Bölüme bakınız: "Programlama/Hafızaya alma modu").
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Top 10
Top 10, en sık kullandığınız 10 uygulamaya doğrudan ve hızlı erişim sağlar.

Top 10'a ulaşmak için başlangıç
ekranındaki VCC tuşuna basınız.

Top 10'da  manuel programlar gösterilmez.
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Manuel Modlar
Manuel mod ile VarioCookingCenterin tüm temel fonksiyonları sizin ®  hizmetinizdedir.

Manuel modda tuşlar ve simgeler

Pişirme

Kızartma

Fritöz kızartma

Pişirme derecesi

Kaynama derecesi

Delta-T pişirme

PowerBoost TM

Pişirme süresi

İç sıcaklık

Ön ısıtma

Sürekli çalışma

Basınç altında pişirme (Opsiyon,
112T, 112L hariç)

Sepetlerle çalışma
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Manuel Modlar

Pişirme derecesi tuşuna basarak tüm güncel pişirme bilgileri, örneğin o anki pişirme derecesi, o
anki iç sıcaklık ve kalan pişirme süresi sorgulanabilir.
Pişirme derecesi tuşuna 10 saniye basıldığında, o anki değerler peş peşe gösterilir. Pişirme
derecesi tuşuna tekrar basıldığında tekrar ayarladığınız değerlere geri dönersiniz.
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Manuel Modlar

Pişirme
Pişirme çalışma şeklinde pişirme derecesini 30 °C dereceden kaynama derecesine kadar
ayarlayabilirsiniz. Cihazın temel ayarı kaynama derecesidir.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Çalışma şekli seçin: pişirme.

2 Tuşa basın ve istediğiniz pişirme derecesini
ayarlayın.

3a Tuşa basın ve istediğiniz pişirme süresini
ayarlayın.

3b Alternatif olarak tuşa basın ve istediğiniz iç
sıcaklığı ayarlayın.

Pişirme çalışma şeklinde ek fonksiyon olarak PowerBoost TM  , ön ısıtma, sürekli çalışma,
sepetlerle pişirme, basınç altında pişirme (Opsiyon, 112T, 112L hariç) ve Delta-T pişirme
ayarlanabilir.
Kapak kapandığında yüksek ısı ayarlanmış olsa dahi, en fazla 3 °C derece kaynama derecesi
altında ısıtılır (Basınç oluşmasını engellemek için).
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Manuel Modlar

PowerBoost ile pişirme TM

PowerBoost TM  pişirme işleminin hafif kaynamasından kuvvetli kaynaması arasındaki en iyi
ayarı ayarlamanızı sağlamaktadır. Bunun için PowerBoost TM  -kademelerinden 1 ile 6 arası
seçiniz.
Manuel çalışma şeklinde seçilebilen pişirme.

Tuşa basın ve ayar düğmesini
sağa çevirerek kaynama derecesi
üstüne getirin.

PowerBoost TM  -Kademe 1
hafif kaynatma

PowerBoost TM  -Kademe 6
Kuvvetli kaynatma
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Manuel Modlar

Delta-T pişirme
Delta-T pişirme özellikle et hazırlanmasına çok uygundur. Delta ısısı iç ve pişirme derecesi
arasındaki farktan oluşur. Pişirme derecesinin pişirme işlemi sonuna kadar iç sıcaklığa oranla
sabit yavaşca artması sayesinde et çok korumalı şekilde pişirilir. Delta olarak 10 °C ile 40
°C derece arası ayarlanabilir.
Manuel pişirme çalışma şeklinde seçilir.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Çalışma şekli seçin: pişirme.

2 Tuşa basın: "Delta-T pişirme".

3 25 °C İstediğiniz Delta-T ısısını ayarlayın.

4 Tuşa basın ve istediğiniz iç sıcaklığı ayarlayın.
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Manuel Modlar

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

Delta-T pişirmede pişirme süresini ayarlamanız mümkün değildir.
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Manuel mod

Basınçlı pişirme (isteğe bağlı, 112T, 112L hariç)
Basınçlı pişirme işlevi sayesinde pişirme süresi önemli ölçüde azalır.
VarioCooking Control ®  cihazında, her malzeme için optimum bir şekilde uyarlanmış, basınçlı
pişirme seçeneğini içeren akıllı pişirme işlemleri mevcuttur. Basınçlı pişirme özelliğinden,
bu akıllı pişirme işlemleri aracılığıyla yararlanmanızı öneririz. "?" tuşuna basarak
açabileceğiniz uygulama kılavuzundan bu konuda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Uyarı!
Basınçlı pişirmede, basınç oluşumu için gereken, izin verilen minimum dolum miktarlarına
ve izin verilen maksimum dolum miktarlarına uyun (kazandaki işaretlere ve "Kullanma
talimatları - Dolum miktarları" bölümüne bakın) – kapak açılırken taşma veya sıçrama sonucu
yanma tehlikesi!
 
İzin verilen minimum dolum seviyesi
Tip 112: 2 litre
Tip 211: 20 litre
Tip 311: 30 litre
 
İzin verilen maksimum dolum seviyesi
Tip 112: 14 litre
Tip 211: 80 litre
Tip 311: 100 litre
 
Basınçlı pişirme işlemini sıvı yağ, süt veya kıvamlı sıvılarla yapmayın - yaralanma tehlikesi!

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Haşlama işletim şeklini seçin.

2 "Basınçlı pişirme" tuşuna basın.
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Manuel mod

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

3a
Tuşa basın ve istediğiniz pişirme süresini
ayarlayın.
Not: Sıcaklık ayarlanamaz.

3b Alternatif olarak tuşa basıp istediğiniz iç
sıcaklığı ayarlayın.

4

"Kapağı indir" tuşuna basın veya kapağı manuel
olarak kapatın (Tip 112).
Kapağı kapatmadan önce kapak contasının ve
contanın kapandığı yüzeyin temiz olduğundan
ve arasında bir şey olmadığından emin olun.

5
Kapak tamamen kapandığında "Kapağı kilitle"
tuşu yanar. Tuşa basıp basılı tutarak kapağı
kilitleyin.

6 Kapak kilitlendiğinde basınç artışı başlar.
Ardından pişme süresi başlatılır.

7
Süre dolduğunda veya ayarlanan iç sıcaklık
elde edildiğinde basınç otomatik olarak
düşmeye başlar.

8
Basınç düştükten sonra "Kapak kilidini aç" tuşu
yanar. Tuşa basıp basılı tutarak kapağın kilidini
açın.
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Manuel mod

Dikkat!
Basınçlı pişirme işleminden sonra kapak açılırken sıcak buhar çıkabilir - yanma tehlikesi!

Basınçlı pişirme sırasında pişirme işlemi, Ana sayfa tuşuna en az 4 saniye basılarak kesilebilir.
Basınçlı pişirme işlemi ayrıca, sürenin 00:00'a geri getirilmesiyle de kesilebilir. Ardından basınç
otomatik olarak düşmeye başlar.
 
Haftada bir kere basınç sistemini temizleyin. Temizleme prosedüründe, temiz kazana izin
verilen minimum dolum miktarı kadar (112 : 2 litre; 211: 20 litre; 311: 30 litre) su doldurun
ve 5 dakikalık basınçlı pişirme işlemi başlatın.

Basınçlı pişirme işlemi artık seçilemez olduğunda tuş soluk renkte görüntülenir.
Ancak sıcaklık ölçüm sistemi onarıldıktan sonra basınçlı pişirme işlemini tekrar
kullanabilirsiniz.
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Manuel Modlar

Kızartma
Kızartma çalışma şeklinde kazan ısısını 30 °C ile 250 °C derece arasında ayarlayabilirsiniz.
Cihazın temel ayarı 200 °C derecedir.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Çalışma şekli seçin: Kızartma.

2 Tuşa basın ve istediğiniz kazan ısısını
ayarlayın.

3a Tuşa basın ve istediğiniz pişirme süresini
ayarlayın.

3b Alternatif olarak tuşa basın istediğini iç sıcaklığı
ayarlayın.

Kızartma çalışma şeklinde ek fonksiyonlar ön ısıtma ve sürekli çalışma seçilebilir.
Kapak kapandığında, daha yüksek bir ısı ayarlanmış olsa dahi azami 150 °C derece ile ısıtılır
(Hasar tehlikesi).
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Dikkat!
Önceden ısıtılmış kazana soğuk su doldururken yanma tehlikesi!
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Fritöz kızartma
Fritöz kızartma çalışma şeklinde yağ ısısını 30 °C ile 180 °C derece arası ayarlayabilirsiniz.
Cihazın temel ayarı 175 °C derecedir.

Tehlike!
Yanan sıvı veya katı yağı su ile söndürmeyin!
Yağa su doldurmayın!
Yağ ile çalışırken el duşunu kullanmayın!
VitroCeran (Opsiyon) sadece çerçeve ile korunuyorsa veya Bain-Marie (Bölüme bakınız: "Cihaz
aksesuarları") ile kullanın. Kazana sıvı sıçramamasına dikkat ediniz!
VitroCeran üzerinde saplı tava veya tencere kullanmayınız. Kapak kapanmasında veya kazan
hareketlerinde devrilme tehlikesi!
Kumanda konsolu veya VitroCeran (opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine herhangi bir
şey koymayın. Pişirme sisteminin devirme fonksiyonu, kumanda konsolu veya VitroCeran
(opsiyonel, 112T, 112L değil) üzerine bir şey koyularak tetiklenebilir. Dökülen sıcak yemek
cildinize temas ettiği takdirde haşlanabilirsiniz.

Uyarı!
Fritöz kızartma çalışma şeklinde sıcak yağ!
Fritöz kızartma sırasında izin verilen minimum ve maksimum dolum miktarlarına dikkat edin -
Dışarı sıçrayan yağ nedeniyle yanık tehlikesi vardır!
 
İzin verilen minimum dolum seviyesi
Tip 112/112T: 4 litre
Tip 112L: 8 litre
Tip 211: 30 litre
Tip 311: 45 litre
 
 
İzin verilen maksimum dolum seviyesi
Tip 112/112T: 9 litre
Tip 11L: 8 litre
Tip 211: 35 litre
Tip 311: 49 litre
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Uyarı!
Sepetler ve kaldırma kolu sıcak!
Kazanı boşaltmada yağ arabasını (Bölüme bak: "cihaz aksesuarları") veya yeterli genişlikte
başka bir toplama kabı kullanın. Bunu bir taşma olmayacak şekilde yerleştirin!
Taşma olmayacak şekilde devirin – Kayma ve yanık tehlikesi!
Kazanı boşaltırken sıcak yağ sıçrayabilir!
"?"-Tuşuna basarak çağırabileceğiniz kullanım el kitabındaki tavsiye edilen yükleme miktarlarına
dikkat ediniz!
Yağ köpürür ve özellikle büyük miktarlarda ıslak malzemenin yağa daldırılmasında sıçrar!
Cihazın dış ısısı 60 °C derece üstü olabilir - Cihaza sadece kullanım ekipmanlarıyla temas
edin!

Uyarı!
Sürekli yağ kalitesini kontrol edin! Eski yağ tutuşabilir!

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Çalışma şekli seçin: Fritöz kızartma.

2 Tuşa basınız ve istediğiniz yağ ısısını
ayarlayınız.

3a Tuşa basın ve istediğiniz pişirme süresini
ayarlayın.
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Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

3b Alternatif olarak tuşa basın ve istenilen iç
sıcaklığı seçin.

Fritöz ile çalışma modunda ön ısıtma, sürekli çalışma ve sepetler ile çalışma yardımcı
fonksiyonları seçilebilir.
Kapak kapandığında, daha yüksek bir ısı ayarlanmış olsa dahi azami 150 °C derece ile ısıtılır
(Hasar tehlikesi).
230 °C derece üstüne çıkıldığında cihaz kendiliğinden kapanır.
VarioCookingCenter ®  112T, 112L'de entegre kazan çıkış deliği, kazan valfi kolu yardımıyla
manüel açılıp kapanır. Kazan valfi kızartma işlemi sırasında veya sonrasında açıldığında
akustik bir uyarı sinyali duyulur ve kazan vali derhal kapanır. Heißes Öl ist durch Auskippen
über die Tiegelschnaube zu entleeren und den geltenden Vorschriften entsprechend zu
entsorgen.
Bir çalışma şeklinin değiştirilmesi  veya kazan valfinin açılması, kazanın tamamen
devrilerek boşaltılmasından sonra mümkündür. Yağ arabasının kullanılmasını tavsiye
ederiz (Bölüme bakınız: "cihaz aksesuarları").
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Zaman ayarı veya sürekli çalışma

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Bir çalışma şekli seçiniz, örn. pişirme.

2a Zaman ayarı için "pişirme süresi" tuşuna basın
ve istediğiniz pişirme süresini ayarlayın.

2b
Sürekli çalışma için "sürekli çalışma" tuşuna
basın. Pişirme süresi çubuğu üzerinde "SÜRE"
gösteriliyor.

Ön ısıtma

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Bir çalışma şekli seçiniz, örn. pişirme.

2 Tuşa basın ve istediğiniz ön ısıtma derecesini
ayarlayınız.

3 Tuşa basın: "Ön ısıtma". Ön ısıtma sürdüğü
müddetçe bir animasyon gösterilmektedir.
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Saat ayarı:  Bölüme bakınız: "Saat" "MyVCC" altında.

Gerçek zaman format ayarı : Bölüme bakınız: "Gerçek zaman formatı" "MyVCC" altında.

Pişirme süresi format ayarı : Bölüme bakınız: "Pişirme süresi formatı" "MyVCC" altında.

Başlama zaman ayarı:  Bölüme bakınız: "Başlama zamanı ön seçim" "MyVCC" altında.
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Sepetlerle çalışma
Pişirme ve fritöz kızartma manuel çalışma şeklinde ek fonksiyon "Sepetlerle çalışma"
seçilebilir.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1a Çalışma şekli seçin: pişirme

1b veya fritöz kızartma çalışma şeklini seçiniz.

2 Tuşa basın: "Sepetlerle çalışma".

3 Tuşa basın ve istediğiniz pişirme derecesini
ayarlayın.

4a Tuşa basın ve istediğiniz pişirme süresini
ayarlayın.

4b Alternatif olarak tuşa basın istediğiniz iç
sıcaklığı ayarlayın.

5
Pişirme süresi veya iç sıcaklık ayarlandığında,
ekranda "Doldur" talimatı görünür. Pişirilecek
malzemeyi sepetlere koyduğunuzda
onaylayınız.
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Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

6 Sepetler otomatik indirilir.

7a
Pişirme esnasında sepetler istenilen zamanda
"Sepetlerle çalışma" tuşuna basılarak
kaldırılabilir. Zaman sayımı durur ve sepetler
tekrar indirildiğinde devam eder.

7b Süre bitiminde veya ayarlanmış iç sıcaklığa
gelindiğinde sepetler tekrar otomatik kalkar.

Sepetlerle pişirmede ek fonksiyonlar PowerBoost TM  , Ön ısıtma ve Delta-T pişirme seçilebilir.
Sepetli fritöz kızartmada ön ısıtma ek fonksiyonu seçilebilir.

Sepetleri ve kaldırma kolunu sıcak kazandan sadece ısıya karşı korumalı giysiler ile tutun!
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İç ısı sensörü ile çalışma
İç ısı sensörü iç sıcaklığı ölçerek pişirme işleminin kontrol edilmesini sağlar. Sensör ile ayrıca
HACCP bilgileri cihaz içinde protokollenir. Her manuel çalışma şeklinde kullanabilir, ancak
Delta-T pişirmede kullanılması zorunludur.
İç ısı sensörünü kullanım öncesi temizleyin ve pişirilecek malzemenin en kalın bölgesine
sokun. İç ısı sensörünü en iyi şekilde yerleştirme bilgilerini "?"-Tuşuna basarak çağıracağınız
kullanım el kitabında bulabilirsiniz.

Dikkat!
İç ısı sensörü sıcak olabilir – Yanık tehlikesi! Isıdan koruma malzemesi ile tutunuz!

Dikkat!
İç ısı sensörünü kullanırken kollarınızı ve ellerinizi sensör ucundan koruyunuz – Yaralanma
tehlikesi!

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Bir çalışma şekli seçiniz, örn. pişirme.

2 Tuşa basın ve istediğiniz pişirme derecesini
seçiniz.
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Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

3
Tuşa basın ve istediğiniz iç sıcaklığı ayarlayın.
Zaman kontrol saati devre dışıdır. Ayarlanan iç
sıcaklık elde edildiğinde sesli sinyal duyulur.

İç ısı sensörünü kullanmadığınız zaman kapakta öngörülen yerine öngörüldüğü konumda
takınız – Hasar tehlikesi!
İç ısı sensörünü kazanda asılı bırakmayın – Hasar tehlikesi!
İç ısı sensörünü malzemeyi kazandan çıkartmadan pişirdiğiniz malzemeden ilk önce çıkartın –
Hasar tehlikesi!

Bir pişirme işleminin başlangıcında iç ısı sensörü ayarlanan iç ısıdan daha yükseksek (örn.
ön ısıtma sırasında fritöz yağında uzun süre kaldığı için), besinlere sommadan önce sensörü
soğutun. Yağla temas ederken sensörün kuru olmasına dikkat edin - Yanık tehlikesi!

70 / 154 V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Turkish - © RATIONAL



Programlara / Hafızaya Alma
Programlama/Hafızaya alma modu ile kendi pişirme programlarınızı yapabilirsiniz.
VarioCooking Control ®  modu programındaki pişirme programlarını size özel ihtiyaçlarınıza
göre kopyalabilir, uygun hale getirebilir ve değişik bir ad altında hafızaya kaydedebilirsiniz
veya kendi manuel programlarınızı 12 adıma kadar oluşturabilirsiniz.

Programlama/Hafızaya alma modundaki tuşlar

Ok tuşlarına basarak veya
merkezi ayar düğmesini
döndürerek bir program
seçebilirsiniz.

Program seçim penceresi

Yeni program

Program kopyalama

Program değiştirme

Resim görüntüsü

Liste görüntüsü

MyDisplay (bkz. Bölüm MyVCC -
MyDisplay)

Program silme
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Info tuşu: Program detaylarının
seçim penceresinde gösterilmesi

Basılı tutulan Info tuşundaki seçim penceresi

Basılı tutulan Info tuşunda program
isimlerinin yanı sıra başka bilgiler
çağırılabilir veya saklanabilir.

Programa ait gıda maddesinin
resmi

Programa ait aksesuarın resmi

Grup düzenlemesi (örn.
"Kahvaltı")

Program ile ilgili notlar

Ek simgeler seçilebilir

Program isminin yanındaki simge hafızadaki pişirme programının manuel
bir program mı olduğunu (solda görülmekte) veya bir VarioCooking Control®
pişirme işlemi mi olduğunu gösterir.
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Görünüm
Programlama/Hafızaya alma modunda resimli görüntü ile liste görünümü arasında
değiştirebilirsiniz. Resimli görünümde tüm programların gösterimi bir resime indirilir. Eğer
resim yoksa programın adı resim alanında gösterilir.

Tuşa basın: resim görüntüsünü
değiştirmek için.

Örn. sayfa başına görüntüyü
20'den 16'ya değiştirmek için tuşa
basın.

Ok tuşlarına basın veya veya
merkezi ayar düğmesini çevirerek
görüntünün sayfalarını değiştirin

Tuşa basın: Liste görünümüne
geçin.

Son seçilen görüntü bir sonraki çağırmada yine görünür.
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Sıralama ve filtreleme fonksiyonu
Liste görünümü temel ayarlarda program isimlerinin alfabetik sırasına göre sıralanmıştır.
Sıralama ve filtreleme fonksiyonu üzerinden görüntü değiştirelebilir.

Tuşa basın: sıralama kriteri seçin.

Tuşa basın: filtreleme kriteri seçin.

Aşağıdaki sınıflandırma kriterleri mevcuttur:
- Alfabetik: Programlar alfabetik sırada sınıflandırılır, filtre fonksiyonu yoktur (standart

ayar).
- Değişiklik: Kaydedilen programlar son değişikliğe uygun olarak gösterilir.
- Program tipi: Programlar çalışma şekillerine göre sınıflandırılır, filtre fonksiyonu yoktur.
- Derece: Programlar, favori ayarına uygun şekilde sınıflandırılır, otomatik filtre

fonksiyonu. Favori durumu, önceden program özelliklerinde düzenlenmelidir.
 

Aşağıdaki filtre kriterleri mevcuttur:
- Programlar: Kaydedilen tüm programlar gösterilir (standart ayar).
- Grup: Kaydedilen tüm gruplar gösterilir, örn. "Kahvaltı".
- Manüel: Kaydedilen tüm manüel programlar gösterilir.
- VCC: Kaydedilen tüm VarioCooking Control ®  prosesleri gösterilir.
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Programlama/hafızaya Alma – VarioCooking Control ®  -Modu
Örnek:  Kızartma işlemini yeni isminde "Dana eti kızartma" size özel ayarlarla
kaydediyorsunuz, örn. "kızartma derecesi açık" ve "İç sıcaklık tam".

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Tuşa basın: "Programlama".

2 Tuşa basın: yeni program oluşturmak için.

3 Dana eti kızartma Ekran üzerindeki klavye üzerinden bir isim
giriniz.

4 Tuşa basın: İsmi hafızaya alın.

5 Et ürün gurubunu seçin.

6 Kızartma Bir hazırlama şekli seçin, örn. kızartma.

7 Pişirme seçenekleri kızartma derecesi ve iç
sıcaklık isteğinize göre ayarlanır.

8 Tuşa basın: pişirme işlemini hafızaya alın ve
seçim penceresini açın.
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Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

9
Örn. pişirdiğiniz malzemeye ait bir resim seçin
program detay görünümü "Hafızaya al" tuşuna
basarak terk edin.

Program detay görünümünde program ile ilgili detay
bilgiler saklayabilirsiniz, örn. kullandığınız aksesuarın bir
resmi, program ile ilgili notlar veya ait olduğu grubu..
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Programlama/hafızaya alma – Manuel mod
12 adıma kadar isteğinize özel bir program oluşturabilirsiniz.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Tuşa basın: "Programlama".

2 Tuşa basın: yeni bir program oluşturmak için.

3 Gnocchi Ekran üzerindeki klavye üzerinden bir isim
giriniz.

4 Tuşa basın: İsmi hafızaya alın.

5 Manuel çalıştırma şeklini seçin, örn. pişirme.

6 İstediğiniz pişirme özelliklerini ayarlayın, örneğin
pişirme derecesi ve pişirme süresi.

7
Tuşa basın: Adını hafızaya almak için "Hafızaya
al" tuşuna basın. Seçtiğiniz manuel çalışma
şeklinin tuşu, örn. pişirme, yanıp sönmeye
başlar.
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Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

8
Hafızaya alma işleminden sonra yanıp sönen
çalışma şekli tuşuna basarak onu yeniden seçin
ve başka bir adım ekleyin.

9
Bir adımın Hafızaya al işleminden sonra
"Hafızaya al sonlandır" tuşuna basarak
programlama işlemini sona erdirin.

Her program adımının sonunda isterseniz bir sinyal sesi verdirebilirsiniz.
İlgili adımda sadece ses tuşunu aktif hale getirin.

Bir ön ısıtma adımının programlanması sadece ilk program adımında
mümkündür.

Manuel programda değişik çalışma şekilleri birbirleriyle kombine edilemez. Sadece
kızartmadan pişirmeye bir değişim imkanı vardır.
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Programı çalıştırma/kontrol etme

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Tuşa basın: "Programlama".

2 Ok tuşlarına basın veya merkezi ayar düğmesini
çevirin ve bir program seçin.

3
Seçim penceresinden program isminin üstüne
basın veya merkezi ayar düğmesine basarak
programı başlatın veya çağırın.

4
Adım simgesinin üstüne basın ve her bir
program adımını kontrol edin. İşlemdeki adım
kırmızı gösterilir.

5 Tuşa basın: Programı terk edin.
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Program değiştirme

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Tuşa basın: "Programlama".

2 Ok tuşlarına basın veya merkezi ayar
düğmesine basarak program seçin.

3
Tuşa basın: değişiklik fonksiyonunu aktif hale
getirin. Program görünümü detay görünümüne
döner.

4 Dana eti kızartma Eğer ismini değiştirmek istiyorsanız program
ismine basın.

5 Tuşa basın: Değiştirdiğiniz ismi hafızaya alın .

6 Program açmak için simgenin üstüne basın.

7 Adım simgesinin üstüne basarak değiştirdiğiniz
adımı seçin. İşlemdeki adım kırmızı gösterilir.
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Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

8 Değişikliğinizi başlatın, örn. pişirme süresi.

9 Tuşa basın: "Hafızaya al", değiştirdiğiniz adımı
hafızaya alın.

10 Tuşa basın: "Hafızaya al sonlandır",
programlama işlemini sona erdirin.

Tuşa basınız, gösterilen program adımını silin.

Tuşa basın: bir program adımı ekleyin. Yeni program adımı gösterilen
adımdan sonra devreye girer.

Tuşa basın: Program simge görünümündeki notları değiştirmek için.

Tuşa basın: Ek simgeler seçmek için, örn. Favori konumu.

Tuşa basın: Değişiklik modunu terk etmek için.
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Cihaz çalışırken hafızaya alma

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Ekranın alt satırında gösterilen "Programlama"
tuşuna cihaz çalışırken basın.

2 Viyana Şinitzel Ekran üzerindeki klavye üzerinden bir isim
giriniz.

3 Tuşa basın: İsmi hafızaya alın.
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Program silme

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Tuşa basın: "Programlama".

2 Ok tuşlarına basın veya bir program seçmek
için merkezi ayar düğmesini çevirin.

3 Tuşa basın: Programı silmek için iki kere basın.

Silme işlemini iptal etmek için geri tuşuna basın veya başka bir tuşa basın.

Tüm programları silin
Tüm programları silmek sadece "MyVCC" altında mümkündür (bölüme bak: "MyVCC-
Haberleşme").

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Turkish - © RATIONAL 83 / 154



Programlara / Hafızaya Alma

Program kopyalama

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 Tuşa basın: "Programlama".

2 Program seçmek için Ok tuşlarına basın veya
merkezi ayar düğmesini çevirin.

3 Tuşa basın: Programı kopyalamak için.

4 Rosto Ekran üzerindeki klavye üzerinden bir isim
giriniz.

5 Tuşa basın: kopyalanmış pişirme işlemini yeni
ismiyle kopyalamak için.

Program ismini değiştirmezseniz otomatik olarak bir ardı ardını takip eden indeks verilir.
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Tuş kilidi
Ekranı temizlemek için tuş kilidini etkinleştirebilirsiniz.

MyVCC tuşuna 3 saniye süreyle basıldığında ekran tuş kilidi etkinleşir ve tuş
gösterimi anahtar sembolüne dönüşür.

Tuşa tekrar 3 saniye süreyle basıldığında tuş kilidi devre dışı kalır.
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MyVCC üzerinden cihaz konfigürasyonu
MyVCC altında cihazın temel ayarlarını (örn. saat, tarih, dil vs.) yapabilirsiniz.

MyVCC tuşunu seçtikten sonra cihaz temel ayarlar genel bakış ekranına
ulaşırsınız. Burada cihaz ayarlarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.

Piktogram açıklaması:

Favoriler (MyVCC seçildiğinde
aktif)

Ayarlar

Akustik

Sistem yönetimi

MyEnergy

Uzman ayarı

MyDisplay

Servis
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MyVCC - Favoriler
Bu menü adımında favorilerinizi yönetebilirsiniz (örn. dil, pişirme süresi formatı, vs.)

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basınız.

2 Otomatik olarak Favoriler menü adımına
ulaşırsınız.

3 Örneğin merkez ayar düğmesi ile "Dil" alt menü
adımını seçiniz.

4 "Dil" alt menü adımının sağ yanındaki yıldız
tuşuna basınız.

5

Şimdi "Dil" alt menü adımı favori olarak
düzenlenmiştir ve "Favoriler" menü adımında
seçilebilir.
Yıldız tuşuna basarak bir favori seçimi
istendiğinde tekrar kaldırılabilir.

V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Turkish - © RATIONAL 87 / 154



MyVCC - Ayarlar
Örn. ülke dilini, saat formatını, tarih ve saati, akustiği vs. değiştirmek için Ayarlar
tuşuna basınız.

Dil

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basınız.

2 Ayarlar tuşuna basınız.

3
Dil tuşuna basınız.
Merkez ayar düğmesini döndürerek ardından
üzerine basarak dili ayarlayın.

Tarih ve saat

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basınız.

2 Ayarlar tuşuna basınız.

3 Tarih ve saat tuşuna basınız.
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MyVCC - Ayarlar

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

4

Tarih ve saati ayarlamak için saat ve zaman
formatı alanlarını (mm, dd, yyyy, HH, MM) seçin
ve bunları merkez ayar düğmesi ile ayarlayın.
Merkez ayar düğmesine ile bir kez basarak
onaylama gerçekleşir.

5 Ok tuşuna basarak ana menüye ulaşırsınız.
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MyVCC - Ayarlar
Zaman formatı

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basınız.

2 Ayarlar tuşuna basınız.

Pişirme süresi formatı
Pişirme süresi formatı tuşuna basınız.
Ayarlanan pişirme süresi formatı h:m veya m:s ayarı ile ön plana çıkarılır.
hm = Saatler:Dakikalar
ms = Dakikalar:Saniyeler
 
Basınç altında pişirme (Opsiyon, 112T/112L hariç): Zaman her zaman hm
(Saatler : Dakikalar) olarak gösterilir
Fritöz kızartma: Zaman her zaman ms (Dakikalar : Saniyeler) olarak gösterilir
Gece boyunca et pişirme: Zaman her zaman hm (Saatler : Dakikalar) olarak
gösterilir

Gerçek zaman formatı
Gerçek zaman formatı tuşuna basınız.
Ayarlanan gerçek zaman formatı sağ altta tuş üzerinde 24h veya am/pm ile ön
plana çıkarılır.
Tuşa tıklayarak iki gerçek zaman formatı arasında geçiş yapılabilir (tarih formatı
otomatik olarak değiştirilir).
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MyVCC - Ayarlar
Diğer temel ayarları da, örn. ekran parlaklığı, klima tutma süresi vs. Ayarlar menü
adımında bulabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basınız.

2 Ayarlar tuşuna basınız.

Sıcaklık birimi
Santigrat veya Fahrenheit arasında seçim yapmak için Sıcaklık birimi tuşuna
basınız. Merkez ayar düğmesine basarak onaylayınız.

Ekran parlaklığı
Ekran parlaklığı tuşuna basın ve parlaklığı, birkaç kademe halinde merkez ayar
düğmesi ile ayarlayınız.
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MyVCC - Akustik
Cihazın sesli sinyallerini (tip, ses şiddeti, süre, vs.) isteğiniz doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basınız.

2 Akustik tuşuna basınız.

Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Temel ses düzeyi
Temel ses düzeyi tuşuna basın ve Temel ses düzeyini (% 0 – % 100) merkez
ayar düğmesi ile ayarlayınız.

Tuş sesi
Tuş sesi tuşuna basın ve tuş sesini (açık, kapalı) merkez ayar düğmesi ile
ayarlayınız.

Tuş sesi düzeyi
Tuş sesi düzeyi tuşuna basın ve toplam ses düzeyini (% 0 – % 100) merkez
ayar düğmesi ile ayarlayınız.
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MyVCC - Akustik

Yükleme / işlem talebi
Yükleme / işlem talebi tuşuna basın ve melodi, ses düzeyi, ses uzunluğu ve
yükleme / işlem talebi aralığını kişiselleştiriniz.

Program adımı sonu
Program adımı sonu tuşuna basın ve melodi, ses düzeyi, ses uzunluğu ve bir
program adımı sonu aralığını kişiselleştiriniz.

Pişirme süresi sonu
Pişirme süresi sonu tuşuna basın ve melodi, ses düzeyi, ses uzunluğu ve
pişirme süresi sonu aralığını kişiselleştiriniz.

Proses iptali / hata algılandı
Proses iptali / hata  algılandı tuşuna basın ve melodi, ses düzeyi, ses uzunluğu
ve proses iptali / hata algılandı aralığını kişiselleştiriniz.

Akustik fabrika ayarı
Akustik fabrika ayarı tuşuna basın ve melodi, ses düzeyi, ses uzunluğu ve
aralığı fabrika ayarlarına geri alınız.
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MyVCC - Sistem yönetimi
HACCP verileri 10 gün için kaydedilir ve gerekirse USB arabirimi kullanılarak cihazdan
alınabilir.

HACCP verilerini indir

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1a
Tip 112, 211, 311: USB belleği, kumanda
panelinin altındaki USB bağlantı noktasına
takın.

1b Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda panelinin
önündeki USB bağlantı noktasına takın.

2 MyVCC tuşuna basın.

3 Sistem yönetimi tuşuna basın.

4 HACCP verilerini indir tuşuna basın.

5

İlk Tarih/saat alanına basın ve döner ayar
düğmesiyle istediğiniz veri başlangıç tarihini
ayarlayın.
İkinci Tarih/saat alanına basın ve döner
ayar düğmesiyle istediğiniz veri bitiş tarihini
ayarlayın.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

6
Tuşa basarak verilerin indirilmesini başlatırsınız,
işlem tamamladıktan sonra USB çubuk bir onay
işaretiyle gösterilir.

7
Onay işareti görüntülenerek, işlemin başarılı
bir şekilde tamamlandığı belirtilir. USB belleği
ancak onay işareti görüntülendikten sonra
çıkarın.

Aşağıdaki veriler günlüğe kaydedilir:
- Parti no.
- Saat
- Pişirme programı adı
- Kazan ısısı
- Merkez ısısı
- Kapak açık/kapalı
- İşletim modu değişikliği
- Enerji optimizasyon sistemi etkin / devre dışı
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MyVCC - Sistem yönetimi

Bilgi verilerini karşıdan yükle

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

1b Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda panelinin
önündeki USB bağlantı noktasına takın.

2 MyVCC tuşuna basınız.

3 Sistem yönetimi tuşuna basınız.

4 Bilgi verilerini karşıdan yükle tuşuna basınız.

5
İlk tarih/saat alanına basın ve ayar tekeriyle
istediğiniz veri başlangıç tarihini ayarlayın.
İkinci tarih/saat alanına basın ve ayar tekeriyle
istediğiniz veri bitiş tarihini ayarlayın.

6
Tuşa basarak verilerin karşıdan yüklenmesini
başlatırsınız, işlem tamamladıktan sonra USB
çubuğu bir çentik işaretiyle gösterilir.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Bir USB çubuğu algılandığında USB sembolü yanar. Şimdi veriler
oynatılabilir, karşıdan yüklenebilir veya sürekli kaydedilebilir.

"Onay" çentiği işlemin başarıyla tamamlandığını göstermektedir. USB
çubuğunu ancak onay çentiği yandıktan sonra çıkarın.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Servis verilerini karşıdan yükle
Servis düzeyinde, cihaz tipi veya yazılım sürümü durumu gibi servis verilerini
sorgulayabilirsiniz.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

1b Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda panelinin
önündeki USB bağlantı noktasına takın.

2 MyVCC tuşuna basınız.

3 Sistem yönetimi tuşuna basınız.

4
Servis verilerini karşıdan yükle tuşuna
basınız.
Servis verileri USB çubuğuna kaydedilir.

5
Tamamlandı işareti işlemin başarılı olduğunu
gösterir. Tamamlandı işareti yandıktan sonra
USB sticki çıkartınız.
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MyVCC - Sistem yönetimi
Programı karşıdan yükle, Programı karşıya yükle, Tüm programları sil

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

1b Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda panelinin
önündeki USB bağlantı noktasına takın.

2 MyVCC tuşuna basınız.

3 Sistem yönetimi tuşuna basınız.

Programı karşıdan yükle
Programı karşıdan yükle tuşuna basınız. Pişirme programları USB çubuğuna
kaydedilir.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Pişirme programlarını USB çubuğuna indirmek için, herbir cihaz için ayrı
bir USB çubuğuna ihtiyaç duyulduğuna dikkat edilmelidir.

Programı karşıya yükle
Programı karşıya yükle tuşuna basınız. Pişirme programları USB çubuğundan
cihaza kaydedilir.

Tüm programları sil
Kendi oluşturduğunuz tüm programları, prosesleri ve grupları programlama
modundan silmek için Tüm programları sil  tuşuna iki kez basınız.

"Onay" çentiği işlemin başarıyla tamamlandığını göstermektedir. USB
çubuğunu ancak onay çentiği yandıktan sonra çıkarın.
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MyVCC - Sistem yönetimi
Profiller MyDisplay menüsünde tarafınızdan oluşturulabilir. Burada cihazınızın kullanıcı
arayüzünü istekleriniz doğrultusunda ayarlayabilir ve ilgili bir profil olarak kaydedebilirsiniz.

Profili karşıdan yükle

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

1b Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda panelinin
önündeki USB bağlantı noktasına takın.

2 MyVCC tuşuna basınız.

3 Sistem yönetimi tuşuna basın.

3 Profilleri cihazdan USB çubuğuna yüklemek için
Profili karşıdan yükle tuşuna basınız.

5
Onay işareti görüntülenerek, işlemin başarılı
bir şekilde tamamlandığı belirtilir. USB belleği
ancak onay işareti görüntülendikten sonra
çıkarın.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Profili karşıya yükle

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

1b Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda panelinin
önündeki USB bağlantı noktasına takın.

2 MyVCC tuşuna basınız.

3 Sistem yönetimi tuşuna basın.

3 Profilleri USB çubuğundan cihaza yüklemek için
Profili karşıya yükle tuşuna basınız.

"Onay" çentiği işlemin başarıyla tamamlandığını göstermektedir. USB
çubuğunu ancak onay çentiği yandıktan sonra çıkarın.
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MyVCC - Sistem yönetimi
Görüntü karşıdan yükle, Görüntü karşıya yükle, Görüntü sil

Entegre USB arabirimi üzerinden yemeklerinizin resimlerini programlama modunda
yönetebilirsiniz. Kişisel yemek resimleri cihazda kullanılmadan önce özel bir dosya
formatına dönüştürülmelidir. www.club-rational.com web sayfasında resimlerinizi
düzenlemek için rahat bir çözüm yer almaktadır. ClubRATIONAL oturum açma ve
işlev kullanımı ücretsizdir. ClubRATIONAL ile ilgili bilgileri üreticinin ana sayfasında
(www.rational-online.com ) izleyin. Ardından kayıtlı görüntüleri içeren USB çubuğunu
cihazınıza takın ve resim fonksiyonunu resimleri kaydetmek ve silmek için şu şekilde
kullanın.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2 MyVCC tuşuna basınız.

3 Sistem yönetimi tuşuna basınız.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Görüntü karşıdan yükle
Görüntü karşıdan yükle tuşuna basın ve kendi yemek resimleriniz cihazdan
USB çubuğuna kaydedilir.

Görüntü karşıya yükle
Görüntü karşıya yükle tuşuna basın ve USB çubuğundaki resimler
programlama modunda yemek resimleri olarak kaydedilir.

Kendi tüm resimlerini sil
Kendi tüm resimlerini sil tuşuna basın ve programlama modundaki kendinize
ait tüm yemek resimleri silinir.
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MyVCC ağ ayarları

IP adresi
Burada IP adresini belirleyin.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basın.

2 Ağ ayarları tuşuna basın.

IP adresinin belirlenmesi veya değiştirilmesi.

IP ağ geçidi adresinin belirlenmesi veya
değiştirilmesi.

IP ağ maskesinin belirlenmesi veya
değiştirilmesi.

DHCP hizmetinin etkinleştirilmesi veya devre
dışı bırakılması. ConnectedCooking için
etkinleştirme yapılması tavsiye edilir.

Cihazınızın MAC adresinin görüntülenmesi.
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MyVCC ağ ayarları

ConnectedCooking için gelişmiş ayarlar

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

Sunucu bilgileri. Statik IP adresi kullanılıyorsa
DNS sunucusu bilgileri girilmelidir. Gereken
bilgileri lütfen ağ yöneticinizden alın.

Proxy sunucu bilgilerinin belirlenmesi veya
değiştirilmesi. Gereken bilgileri lütfen ağ
yöneticinizden alın.

Yeni bir ayar yaptığınızda veya herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde cihazı yeniden
başlatmanız gerekir.
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MyVCC ConnectedCooking

ConnectedCooking, internet bağlantısı gerektirir. "DHCP etkin" ayarını kullanın veya ağ
yöneticinize hangi ayarları kullanmanız gerektiğini sorun.

Cihazın kaydedilmesi

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basın.

2 ConnectedCooking tuşuna basın.

3 ConnectedCooking tuşuna basıp
ConnectedCooking işlevini etkinleştirin.

4

Birkaç saniye sonra ekranda cihazın kayıt kodu
görüntülenir.
ConnectedCooking uygulamasının kurulu
olduğu akıllı telefonunuzla QR kodunu tarayın
ya da web portalında veya uygulamada 9
basamaklı PIN kodunu girin.
Cihaz başarılı bir şekilde kaydedilir.
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MyVCC ConnectedCooking

ConnectedCooking ayarları
Pişirme işlemi sona erdikten sonra HACCP verileri otomatik olarak
ConnectedCooking uygulamasına kaydedilir.

Servis verileri düzenli aralıklarla otomatik olarak ConnectedCooking
uygulamasına kaydedilir.

Yeni bir yazılım sürümü varsa cihaz sizi otomatik olarak bilgilendirir ve
doğrudan yazılım güncelleştirmesi yapabilirsiniz.

Cihazın sistem saati otomatik olarak ayarlanır. -> Cihazın bulunduğu
yerin saat diliminin ConnectedCooking uygulamasına doğru olarak
girilmesi gerekir.
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MyVCC - Sistem yönetimi
VarioCookingCenter ®  cihazlarınızdan birinde yaptığınız temel ayarlar, diğer cihazlara
aktarılabilir. Böylece büyük zaman tasarrufu yapmış ve bütün cihazlarınızda aynı ayarların
kullanılmasını garantilemiş olursunuz.

Karşıdan temel ayarları yükle

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1a
Tip 112, 211, 311: USB belleği, kumanda
panelinin altındaki USB bağlantı noktasına
takın.

1b
Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda
konsolunun önündeki USB bağlantı noktasına
takın.

2 MyVCC tuşuna basın.

3 Sistem yönetimi tuşuna basın.

4
Cihaz ayarlarını cihazdan USB belleğe
yüklemek için Karşıdan temel ayarları yükle
tuşuna basın.

5
Onay işareti görüntülenerek, işlemin başarılı
bir şekilde tamamlandığı belirtilir. USB belleği
ancak onay işareti görüntülendikten sonra
çıkarın.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Karşıya temel ayarları yükle

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takın.

1b
Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda
konsolunun önündeki USB bağlantı noktasına
takın.

2 MyVCC tuşuna basın.

3 Sistem yönetimi tuşuna basın.

4 Cihaz ayarlarını USB bellekten cihaza yüklemek
için Karşıya temel ayarları yükle tuşuna basın.

5
Onay işareti görüntülenerek, işlemin başarılı
bir şekilde tamamlandığı belirtilir. USB belleği
ancak onay işareti görüntülendikten sonra
çıkarın.
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MyVCC - Sistem yönetimi
Güncelleştirme işlemi için, cihazda kurulu olan yazılım sürümünden daha yeni bir yazılım
sürümünü içeren bir USB bellek gereklidir.

Yazılım güncelleştirme

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1a
Tip 112, 211, 311: USB belleği, kumanda
ekranının altındaki USB bağlantı noktasına
takın.

1b Tip 112T/112L: USB belleği, kumanda panelinin
önündeki USB bağlantı noktasına takın.

2 MyVCC tuşuna basın.

3 Ekranın sol üst kısmında, içinde bulunan
yazılımla birlikte bir USB bellek görüntülenir.

4 Sistem yönetimi tuşuna basıp Yazılım
güncelleştirme tuşuna gidin.

5
Yazılım güncelleştirme tuşuna basıp yazılım
güncelleştirme işlemini başlatın. Ekrandaki
talimatları izleyin ve cihazın elektrik bağlantısını
kesmeyin.

6
Ekranın sol üst kısmında görüntülenen yeşil bir
onay işaretiyle, yazılım güncelleştirme işleminin
başarılı bir şekilde sonuçlandığı belirtilir.
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MyVCC - Sistem yönetimi

Yazılım güncelleştirmeleri için sadece üreticinin orijinal USB bellekleri kullanılabilir. USB
bellekte yazılımdan başka hiçbir verinin bulunmadığından emin olun.

(Tip 112/112T/112L)

Üniteniz ağa bağlıysa (isteğe bağlı "Ethernet arabirimi" seçeneği), bir güncelleştirme hazır
olduğunda "MyVCC" tuşunda bir bildirim alırsınız.
Ekranda, yukarıda açıklanan prosedürü 2. adımdan itibaren uygulayın.

(Tip 211/311)

Üniteniz ağa bağlıysa (isteğe bağlı "Ethernet arabirimi" seçeneği), bir güncelleştirme hazır
olduğunda "MyVCC" tuşunda bir bildirim alırsınız.
Ekranda, yukarıda açıklanan prosedürü 2. adımdan itibaren uygulayın.
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MyVCC - MyEnergy

Kısma otomatiği
Kısma otomatiği ayarı yardımıyla ekran parlaklığı, kullanmama durumunda otomatik olarak
düşürülür.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basınız.

2 MyEnergy menü adımı için tuşa basınız.

3
Kısma otomatiği tuşuna basın ve ekran
kararmasına kadar geçecek süreyi dakika
cinsinden (1 dak. - 30 dak.) ayarlayınız.
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MyVCC - MyEnergy

Yükleme bekleme süresi

Bu fonksiyon yardımıyla VarioCooking Control ®  cihazındaki pişirme işlemlerinde yükleme
isteğinden sonraki maksimum 15 dakikalık bekleme süresi istendiği gibi düşürülebilir.
Fabrika ayarı 10 dakikadır. Seçilen süre içinde yükleme yapılmadıysa, bu sürenin sonunda
pişirme işlemi otomatik olarak kesilir.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basın.

2 MyEnergy menü adımının tuşuna basın.

3 Doldurma bekleme süresi tuşuna basıp
bekleme süresini (2–15 dakika) ayarlayın.
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MyVCC - Uzman ayarları

Başlangıç zamanı ön seçimi
Cihazınızı otomatik olarak başlatabilirsiniz.
Dikkat! Gıda maddelerinin soğutulmamış veya ısıtılmamış pişirme kabininde
saklanmasının hijyenik açıdan son derece sakıncalı olduğunu unutmayın!

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basın.

2 Uzman ayarları tuşuna basın.

3 Başlangıç zamanı ön seçimi tuşuna basın ve
istediğiniz günü ve saati ayarlayın.

4 Manuel bir mod, örneğin Haşlama seçin ve
istediğiniz ayarları yapın.

5
Başlangıç zamanı etkinleşir. Ekran kararır
ve ekranda sadece başlangıç zamanı ve
"Başlangıç zamanı iptal" tuşu belirgin olarak
gösterilir.
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MyVCC - Uzman ayarları

- Başlangıç zamanı, cihazın açılıp/kapatılmasıyla silinmez. Başlangıç zamanı etkin durumdayken
sadece cihaz yardımı "?" seçilebilir.

Başlangıç zamanını devre dışı bırakma
Başlangıç zamanını devre dışı bırakmak için iptal tuşunu 2 saniye boyunca basılı
tutun.
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MyVCC - Uzman ayarları

VarioClose (sadece Tip 112L için)
Cihaz yüksek bir tezgâh üzerine yerleştirilmişse, VarioClose fonksiyonu etkinleştirilebilir.
Bu fonksiyon, kapak sapının alçaltılmasını ve böylece kapağın manuel olarak
kapatılabilmesini sağlar.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basın.

2 Uzman ayarları tuşuna basın.

3
VarioClose tuşuna bastığınızda kapağın
indirilmesini istiyorsanız VarioClose
etkinleştirilsin tuşuna basın.

4 Geri tuşuna basın.

5 Fonksiyon tuşlarına basın.

6 Kapağı indirmek için VarioClose tuşuna basın.
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MyVCC - MyDisplay
MyDisplay işleviyle ekranınızı ve erişim yetkilerinizi yapılandırın ve oluşturduğunuz
yapılanmaları bir profil olarak kaydedin.
İstediğiniz profili seçerek bu yapılandırmaları geri yükleyebilirsiniz.
Ayrıca erişimi, örneğin kullanıcının sadece kendi kaydettiği pişirme işlemlerini seçebileceği
şekilde sınırlandırabilirsiniz.

Profili etkinleştir/değiştir

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basın.

2 Tuşa bastığınızda MyDisplay menü adımına
geçersiniz.

3
Merkez ayar düğmesiyle ilgili profil görünümüne
geçmek için Profili etkinleştir tuşuna basın.
Daha önce profilde parola belirlediyseniz o
parolayı girmeniz istenir.
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MyVCC - MyDisplay
Birden çok profil oluşturulmuşsa başlangıç ekranından bu
profillere erişebilirsiniz. Bunun için lütfen ekranın sağ üst
kenarındaki oka basın.
Veya ekranın üst kenarındaki çubuğa basın. Bu çubuk kırmızı
yanıp söndükten sonra, döner ayar düğmesiyle farklı profiller
arasında geçiş yapabilirsiniz.

Parola aracılığıyla profili yetkisiz erişime karşı koruyabilirsiniz. Sadece parola koruması
altındaki profiller devre dışı bırakılabilir. Lütfen parolayı kaybetmeyin. Parolayı unutursanız
MyDisplay artık devre dışı bırakılamaz. Lütfen bu durumda müşteri hizmetlerine başvurun.

Karşıya profil yükle
Profilleri USB çubuktan cihaza yüklemek için Karşıya profil yükle tuşuna basın.
Tuşa basmadan önce USB çubuğu takın.

Karşıdan profil yükle
Profilleri cihazdan USB çubuğa yüklemek için Karşıdan profil yükle tuşuna
basın. Tuşa basmadan önce USB çubuğu takın.
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MyVCC - MyDisplay

Profili düzenle
Profili düzenlemek için Profili düzenle tuşuna basın.
Şimdi aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Profili adlandır tuşuna basın.  Şimdi profil adını değiştirebilirsiniz.

Parola girişi tuşuna basın ve ardından profilinizi parolayla korumak için bir
parola girin.

Öncelik sırası tuşuna basın ve ardından ayar düğmesiyle bu profilin öncelik
sırasını 1 ile 5 arasında ayarlayın.
Öncelik sırası, profilin cihazdaki diğer profillere göre hiyerarşik konumunu belirler.
5 en yüksek öncelik sırasına, 1 ise en düşük öncelik sırasına sahiptir. Yani
öncelik sırası 1 ile 4 arasında olan tüm profiller öncelik sırası 5 olan profilin
altında yer alır.
Dolayısıyla, parola korumasına rağmen öncelikli bir profilden (örneğin 5. sıra)
daha düşük öncelikli bir profile (örneğin 3. sıra) geçmek isterseniz parola
girmeniz gerekmez.
Ancak düşük öncelikli bir profilden yüksek öncelikli bir profile geçmek isterseniz,
parola koruması ayarlanmışsa mutlaka parola girmeniz gerekir.

Profili sil tuşuna basın.  Seçilen profil artık silinebilir.

Ekranın ve erişim yetkilerinin yapılandırmalarını sadece ("MyDisplayProfile" adlı) yönetici profili
üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu profil cihazda önceden ayarlanmıştır ve silinemez.
Diğer tüm profiller silinebilir.
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MyVCC - MyDisplay
Ayrıca profili kişisel isteklerinize uyarlamak için aşağıdaki ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

Başlangıç ekranı görünümü

Manuel çalışma modları:
Tuşa basarak,
manuel modların bu
profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Et modu:
Tuşa basarak, et modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Balık modu:
Tuşa basarak,
balık modunun bu
profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Garnitür modu:
Tuşa basarak,
garnitür modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Yumurtalı yemek modu:
Tuşa basarak, yumurtalı
yemek modunun bu
profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Garnitür modu:
Tuşa basarak,
garnitür modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Unlu mamul modu:
Tuşa basarak, unlu
mamul modunun bu
profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Finishing modu:
Tuşa basarak,
Finishing modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Top 10:
Tuşa basarak, en sık
kullanılan on uygulamanın
VCC tuşu aracılığıyla
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.
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MyVCC - MyDisplay

Programlama modu:
Tuşa basarak,
programlama modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

   

MyVCC

Sık kullanılanlar hariç tüm
öğeleri gizle:
Tuşa basarak MyVCC'de
sadece sık kullanılanların
seçilebilmesini
ayarlayabilirsiniz.

Bu profil için sık
kullanılanları düzenle:
Tuşa basarak bu profilde
hangi sık kullanılanların
MyVCC'ye kaydedileceğini
ayarlayabilirsiniz.

 

Yetki verme

Resim/liste görünümü:
Burada programlama
modunda programların
resim olarak mı yoksa liste
olarak mı görüntüleneceğini
seçebilirsiniz.

Resim/liste görünüm
geçişi:
Burada bu profil için
programlama modunda
resim veya liste görünümü
arasında geçiş yapılacağını
seçebilirsiniz.

Liste görünümü filtresi:
Burada bu profil için
programlama modunda
liste görünümündeki
filtrenin kullanılmasını
belirleyebilir veya devre dışı
bırakabilirsiniz.
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MyVCC - MyDisplay

Programlar oluşturma,
düzenleme ve silme:
Burada, bu profil
için programlama
modunda programların
yeniden oluşturulacağı,
değiştirileceği, silineceği ve
gizleneceğini seçebilirsiniz.

Yakınlaştırma katsayısı:
Burada bu profil için resim
görünümünün yakınlaştırma
katsayısı için sık kullanılan
seçebilirsiniz.

Filtre:
Burada bu profil için
programlama modu filtresini
ayarlayın.

Sıralama:
Burada bu profil ile ilgili
program listesinin hangi
özelliğe göre sıralanacağını
seçin.

Pişirme parametreleri:
Burada bu profil
için (kullanılabilir)
pişirme parametreleri
ayarlayabileceğinizi, sadece
görünür olacaklarını ya da
görünür olmayacaklarını
seçebilirsiniz.
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MyVCC - MyDisplay
Ek işlev

Bilgi tuşu/yardım:
Bilgi tuşu ve yardım tuşu
gizlenir.

Program grubu dizin
yapısı:
Bir program grubunun dizin
yapısını görüntülemek için
bu tuşa basın.

Başlık satırı metni:
İdeal bir pişirme yolu
sırasında görüntülenecek
bir ismi kaydedin (örneğin
öğlen).

İşlev tuşunun başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
seçin.
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MyVCC - MyDisplay

Yeni profil ekle
Yeni bir profil düzenlemek için Yeni profil ekle tuşuna basın.

"MyDisplayProfile" yönetici profiline ek olarak 10 profil daha ekleyebilirsiniz.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek
Aşağıdaki örnekte MyDisplay yardımıyla profillerinizi nasıl kişiselleştirebileceğiniz
gösterilmektedir.

Başlangıç ekranı üzerinden
programlama modunu
açınız.

Programlama moduna
ulaşmak için tuşa basınız.

Programlama modunda
filtre üzerinden grupları
açabilirsiniz.
Bir gruba programlar tayin
edilebilir. Bu şekilde bir
grubun çağrılmasıyla, tayin
edilmiş tüm programlara
erişilebilir.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Yeni bir grup düzenlemek
için tuşa basınız.

Grubunuza bir isim veriniz.
Örneğin "Lunch time".
Yeşil çentik ile onaylayınız.

Filtre üzerinden, gruplardan
tekrar programlara
dönünüz.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Merkez ayar düğmesi ile
düzenlemek istediğiniz
programa geçiniz.

Programı düzenlemek için
tuşa basınız.

Şimdi programı kişisel
olarak uyarlayabilirsiniz.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Programa bir resim
kaydetmek için tuşa basınız.

İstediğiniz resmi ekleyiniz.

Programı bir gruba tayin
etmek için tuşa basınız.
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Grubunuzu seçiniz. Örneğin
"Lunch time" grubu.

İki kez Kaydet tuşuna
basınız.
İşleyişi başka programlar
için tekrarlayınız.

Tüm programlarınızı
oluşturduktan sonra,
sonraki adımda profilinizi
düzenleyebilirsiniz.

Profilinizi düzenlemek için
tuşa basınız.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Burada profillerinize
bakabilirsiniz.

Yeni bir profil eklemek için
tuşa basınız.

Yeni eklenecek profil şimdi
düzenlenebilir.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Profilinizin adını değiştirin
(örn. "Lunch crew"), bir
şifre ve bir öncelik sırası
ayarlayın.
Öncelik sırası, profilin
cihazdaki diğer profillere
göre hiyerarşik konumunu
belirler.
Bunun sonucunda şifre
korumasına rağmen
öncelikli bir profilden daha
düşük öncelikli bir profile
geçmek isterseniz şifre
girmeniz gerekmez.
Fakat düşük öncelikli bir
profilden yüksek öncelikli bir
profile geçmek isterseniz,
şifre koruması ayarlanmışsa
daima bir şifre girmelisiniz.

Başlangıç ekranını
isteklerinize uyarlayın.
Örneğin tüm menü adımları
ile ilgili seçimi kaldırın,
programlama modu hariç.
Yeşil çentik, seçtiğiniz menü
adımını ifade eder.

Bu profilde MyVCC
üzerinden nelerin
ayarlanabileceğini seçiniz.
Örneğin sadece favorilerin
seçilebileceğini.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Burada programlama
modunda görünümün nasıl
olacağını ayarlayabilirsiniz.
Örneğin şunları ayarlayın
- Resim görünümü
- Resimler / liseler arasında
geçiş kapalı
- Filtre kapalı
- Programların
düzenlenmesi kapalı
- Yaklaştırma faktörü
otomatik
- Filtrenin gruplar ön ayarı
- Tasnif otomatik
- Pişirme parametreleri
görünür, fakat değiştirilemez
- Cockpit iletişim penceresi
görünür
- "Lunch crew" grubu
görünür

Ardından da uzman
ayarlarını seçiniz Örneğin
sadece çevrimiçi el
kitabına erişebileceğiniz
bilgi ve yardım tuşlarının
kullanılabilir olması.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Başlangıç ekranına ulaşmak
için tuşa basınız.

Üstteki çubukta
profiller arasında geçiş
yapabilirsiniz.

Yeni oluşturduğunuz "Lunch
crew" profiline geçiniz.
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MyVCC - MyDisplay - Örnek

Şimdi bu gösterimi
görmelisiniz. Bu, daha
önce adımlarda ayarlandı.
Kullanıcı burada, gösterilen
uygulamalar arasında seçim
yapabilir.

Tekrar profile geçmek
isterseniz tuşa basınız.

Burada tekrar
"MyDisplayProfile"
geçebilirsiniz.

Tekrar başlangıç ekranına
dönmek için şifreyi giriniz.
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MyVCC - Servis
Servis bölümünde cihaz tipi, yazılım sürümünün durumu veya çağrı merkezi telefon
numaraları gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Girişim Bilgi/Tuş Tanımlama

1 MyVCC tuşuna basın.

2 Servis menü adımı için tuşa basın.

Cihaz tipi/yazılım hakkında bilgiler
Cihaz tipi/yazılım hakkında bilgiler  tuşuna, cihaz tipi ve yazılım sürümü
hakkında bilgiler edinmek için basın.

ChefLine
Çağrı merkezi tuşuna basın. Müşteri hizmetleri teknik destek hattının ve mutfak
destek hattının telefon numaraları görüntülenir.

Servis çağrı merkezi
Servis çağrı merkezini görüntülemek için Çağrı merkezi - Servis tuşuna basın.
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MyVCC - Servis
Cihaz durumu

 
"Cihaz durumu" tuşuna basıp merkezi ayar düğmesiyle cihaz durumunu
ayarlayın.

OFF Cihazın normal çalışması
Durum rengi: beyaz

ON Cihazın, sadece göstergeler görünür olacak şekilde çalıştırılması (işlemler
çalışmaz, cihazın bileşenleri hareket ettirilemez).
Durum rengi: turuncu

DUMMY Cihazın normal çalışmasının simülasyonu (işlemler, cihaz ısıtılmaksızın çalışır,
cihazın bileşenleri hareket ettirilemez).
Durum rengi: mavi

REDUCED Cihazın normal çalışmasının simülasyonu (işlemler, cihaz ısıtılmaksızın çalışır,
cihazın bileşenleri hareket ettirilebilir).
Durum rengi: kırmızı

Durum üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra değişikliklerin geçerli olması için cihazın bir kere
kapatılıp açılması gerekir.

Cihaz normal çalışma modunda değilse mavi, kırmızı veya turuncu bir
MyVCC tuşu görüntülenir.
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Temizlik
VarioCookingCenter'ın ®  düzenli temizlenmesi; cihazın değerinin korunması, korozyon
koruması, problemsiz bir çalışma ve hijyenik yemek hazırlanmasını sağlar.

Uyarı!
Yönetmeliklere uygun koruma kıyafeti, eldiven, koruma gözlüğü ve koruma maskesi kullanın.
Kazan dibi sıcak olabilir. Temizlik suyu çabuk ısınabilir – Haşlanma tehlikesi!

Ara temizlik
Aşağıda temizlik işlemleri her kullanım sonrası yapılmalıdır.

Kazan
Kazanı her kullanım sonrası, özelliklede köşe ve kenarlarını ılık su ve sünger ile yıkayın.
Ortaya çıkan kireç, yağ, nişasta ve albümin katmanlarını cihaz ve aksesuardan giderin. Bu
katmanlar altında eksik hava girişi nedeniyle korozyon oluşabilir. Gerekirse yağ çözücü bir
temizlik maddesi veya inceltilmiş sirke kullanın (asit kullanmayın! ). Kazanı mekanik olarak
sert ve keskin malzemeler ile temizlemeyin.

- Yüzeyi çizen temizlik malzemelerini sadece kazan içinde kullanın! Tüm diğer yüzeyler çizilmeye
karşı korumasızdır!

- Temizlik için çelik yün kullanmayın - Korozyon tehlikesi!
- Temizlik için yüksek basınçlı temizlik cihazları kullanmayın.
- Cihazın ya da bunun aksesuarlarının temizliği için hidroklorik asit, sülfür ya da diğer oksijen

tüketen maddeler kullanmayın, aksi takdirde krom nikel çeliğinin pasif katmanı hasar görebilir ve
cihaz ya da aksesuar renk değiştirebilir.

- Gerektiğinde kazan içinde inceltilmiş sirke kaynatarak kireçlenmeleri veya renk değişimlerini
(pişirme sonrası "gök kuşağı renkleri") temizleyin. Daha sonra sirke suyunu boşaltın ve temiz su
ile iyice çalkalayın.

- Paslanmaz çelik yüzeylerde pişirme tuzu birikmesinden kaçının. Tuz eklerken, karıştırarak canlıl
bir karışım hazırlayın, artıkları taze suyla iyice çalkalayarak temizleyin.
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Temizlik
Kazan valfi
Açık valf durumunda valf kapağını söküp kazan valf deliğini cihazı kullandıktan sonra
temizleyin. Ayrıca valf kapağını ve özellikle contasını temizleyin.

Valf vidasının ve contasının hasar görmemesine dikkat edin (keskin uçlu alet kullanmayın)!
Temizlik sonrası valf kapağını tekrar yerine vidalayın.
Dikkat! Kurallara uygun kullanımda 1000 saatlik bir çalışma sonrası conta değiştirilmelidir.
Conta sürekli sıvı veya katı yağa maruz kalıyorsa ömrü önemli ölçüde azalabilir.
Hasar durumunda conta hemen değiştirilmeli (Parça no: 20.00.992).

İç ısı sensörü
İç ısı sensörünü her kullanım sonrası yumuşak bir sünger ile temizleyin (çelik lifli sünger
kullanmayın). Gerektiğinde yağ çözücü bir madde kullanın (asit kullanmayın).

Kapak contası
Kapak contasını düzenli olarak temizleyin. Özellikle alt conta yüzeyine dikkat edin (conta
dudakları arasındaki kanal), burada su toplanabilir. Özellikle basınç altında pişirmede
(Opsiyon, 112T hariç) contanın temiz olduğunu kontrol edin. Kapak contası aletsiz sökülebilir
ve altındaki kanal temizlenebilir.

Drenaj kanalı Tip 112
Kazan arkasında bulunan drenaj kanalını el duşu ile temizleyin.
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Temizlik

Temel temizlik
Aşağıdaki temizlik işleri kullanım sonrası ihtiyaca göre en az haftada bir kere yapılmalıdır.

Cihaz gövdesi
VarioCookingCenterin® dış yüzeylerini sadece indirilmiş kazanda temizleyin. Suyu cihaza
sadece üstten dökmeye dikkat edin.
Gerektiğinde yağ çözücü bir temizlik maddesi kullanın (Asit kullanmayın).
Yüksek basınçlı temizleyici kullanmayın.

VitroCeran (opsiyonlu, 112T, 112L değil)
VitroCeranı Ceran alanlarına uygun genel bir temizlik maddesi ile temizleyin.

Kumanda alanı
Kumanda alanını yumuşak bir bez ile temizleyin. Çizen veya kaba bir malzeme kullanmayın.
Yıpratıcı veya agresif bir temizlik maddesi kullanmayın.

Buhar borusu Tip 112
Buhar borusu (Buhar çıkışının uc koruma kapağı kapak iç taraftadır) aletsiz çıkartılabilir
ve altındaki delik el duşu yardımı ile temizlenir. Buhar borusunu el duşu ile veya bulaşık
makinasında temizleyin. Buhar borusunun temizlik sonrası tekrar takılmasına dikkat edin ve
kaybetmeyin. Buhar borusu olmadan bir çalıştırma doğru değildir.

Basınçlı pişirme sistemi (Opsiyon, 112T, 112L hariç)
Haftada bir kere basınç sisteminin bir temizlik programını çalıştırın. Bunun için asgari su
miktarını (112 : 2 Litre; 211: 20 Litre; 311: 30 Litre) ilgili kazana doldurun ve bir 5 dakikalık
basınç programı çalıştırın.

Aksesuarlar
Ortaya çıkan kireç, yağ, nişasta ve albümin katmanlarını cihaz ve aksesuardan giderin. Bu
katmanlar altında eksik hava girişi nedeniyle korozyon oluşabilir.
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Servis mesajları

Cihazınızda bir arıza meydana geldiğinde
bu arıza ekranda gösterilir. Müşteri
hizmetleriyle bir an önce iletişime geçmek
için lütfen müşteri hizmetlerinin telefon
numarasını not alın.

Pişirmenin devam edebileceği arızalarda
geri tuşuna basarak arıza bildirimi
atlanabilir.

Servis mesajı Hata Etkileri ve önlemler

Servis 100 Merkez ısı sensörü
hatası

Merkez ısı sensörsüz pişirme işlemi
yapılabilir
Basınçlı pişirme (isteğe bağlı, 112T/112L
hariç) yapılamaz
Tip 112/112T/112L: Sağ kazanda kısıtlama
yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 101 Hata iç ısı sensörü
(sağ)

İç ısı sensörü ile pişirme mümkün
Basınçlı pişirme (isteğe bağlı, 112T/112L
hariç) yapılamaz
Sol kazanda hiçbir kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın
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Servis mesajları

Servis mesajı Hata Etkileri ve önlemler

Servis 110 Sıcaklık ölçüm
sistemi B1 hatası

Fırınlama/kızartma uygulamaları yapılabilir
Tip 112/112T/112L: Sağ kazanda kısıtlama
yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 111 Sıcaklık ölçüm
sistemi B2 hatası

Fırınlama/kızartma uygulamaları yapılabilir
Sol kazanda kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 121, ... 128 Sıcaklık ölçüm
sistemi B4, ... hatası
B11

Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 200 Akış sensörü Su beslemesini kontrol edin.
Otomatik su girişi olmadan pişirme yapılabilir

Servis 201 Sıcak su akış sensörü Lütfen sıcak su beslemesini kontrol edin
Otomatik sıcak su girişi olmadan pişirme
yapılabilir

Servis 220 + 222 Hata kilitleme sistemi Tip 112: Sağ kazanda kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 221 + 223 Hata kilitleme sistemi
(sağ)

Sol kazanda kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın
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Servis mesajları

Servis mesajı Hata Etkileri ve önlemler

Servis 230 Kazan valfı tahrik
hatası

Otomatik kazan valfı arızalı
Tip 112: Sağ kazanda kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 231 Kazan valfı tahrik
hatası (sağ)

Otomatik kazan valfı arızalı
Sol kazanda kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 240 + 242 AutoLift sistemi hatası Sol kapağı açın ve AutoLift sistemini tekrar
seçin.
AutoLift işletimi sırasında kapağı manuel
olarak kapatmayın.

Servis 241 + 243 AutoLift sistemi hatası
(sağ)

Sağ kapağı açın ve AutoLift sistemini tekrar
seçin.
AutoLift işletimi sırasında kapağı manuel
olarak kapatmayın.
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Servis mesajları

Servis mesajı Hata Etkileri ve önlemler

Servis 252 Kapak tahrik sistemi
hatası

Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 260 Basınç ölçüm sistemi
hatası

Basınçlı pişirme (isteğe bağlı, 112T/112L
hariç) yapılamaz
Tip 112: Sağ kazanda kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 261 Basınç ölçüm sistemi
hatası (sağ)

Basınçlı pişirme (isteğe bağlı, 112T/112L
hariç) yapılamaz
Sol kazanda kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 262 Basınç sistemi hatası Basınçlı pişirme hatası
Lütfen şunları kontrol edin:
- Su çeken yiyecek malzemesi mi var?
- Su mu yetersiz?
- Aşırı mı doldurulmuş?
- Buhar borusu mu kirlenmiş?
Diğer: Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 263 Hata basınç ölçüm
sistemi (sağ)

Basınçlı pişirme hatası
Lütfen kontrol edin:
- Su çeken yiyecek malzemesi mi var?
- Su mu yetersiz?
- Aşırı mı doldurulmuş?
- Buhar borusu mu kirlenmiş?
Diğer: Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 450 Bus hatası I/O A4 Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 460 Cihaz tipi tanımlı değil Müşteri hizmetlerini arayın

Servis 480.1 -
480.5

Sistem hatası Kısıtlama yok
Müşteri hizmetlerini arayın
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Servisi aramadan önce

Arıza Olası Nedenler Çözüm

Su eksik: "Musluk
simgesi"

Vana kapalı olabilir Vanayı açın

Cihazdaki su giriş
filtresi kirlenmiş olabilir

Filtrenin kontrolü ve temizliği için:
- Vanayı kapatın ve cihazdaki su

girişini sökün.
- Su girişindeki filtreyi sökün ve

temizleyin.
- Filtreyi geri takın. Su girişini bağlayın

ve sızdırmazlığını kontrol edin.

Cihazın altından su
akıyor

Cihaz gönyeye
alınmamış olabilir

Cihazı su terazisi ile gönyeye alın
(montaj talimatlarına bakın).

Drenaj tıkalı olabilir
(sık sık katı yağlı
ürünler pişirildiğinde
veya drenaj
borusu yeterince
eğim verilmeden
döşenmişse tıkanıklar
meydana gelebilir).

Drenaj (HT) borusunu cihazın altından
çekip çıkartın ve temizleyin. Drenaj
borusu montaj talimatlarına uygun
olarak takılmalıdır.
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Servisi aramadan önce

Arıza Olası Nedenler Çözüm

Cihaz açıldıktan sonra
hiçbir şeyi çalışmıyor.

Harici ana şalter kapalı
olabilir

Ana şalteri açın.

Ana sigorta atmış
olabilir

Bina sigortalarını kontrol edin.

Cihazın
kapatılmasından sonra
ortam sıcaklığı, uzun
süre 5 °C'nin (41 °F)
altında kalmış olabilir

Cihazı ısıtıp 5 °C'nin üzerinde bir
sıcaklığa getirin. Cihaz sadece 5 °C'nin
üzerindeki oda sıcaklığında kullanılabilir.
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Conta Değişimi
Aşağıdaki kontrol işleri sadece teknik eğitimli elemanlar tarafından yapılabilir. Sadece
üreticinin orjinal yedek parçalarını kullanın.

Kapak contası
değişimi

Kazan valf
contası değişimi

Kapak contası kapak
kenarındaki bir kanala
takılı.
 

- Eski contayı conta
kanalından çekip çıkartın.
(Bunun için bir alete
ihtiyaç duyulmaz).

- Conta kanalını
temizleyin.

- Conta ayağını sabunlu su
ile ıslatın.

- Kapağın kenarlarından
başlayarak contayı
conta kanalına sokun.
Conta ayağının tamamen
çerçeveye oturması
gerekir.

Yuvarlak formdaki kazan
valfi contası valf kapağına
takılı.
 

- Kazan valfini açın ve valf
kapağını sökün.

- Conta kanalını
temizleyin.

- Eski contayı valf
kapağından çekip
çıkartın.

- Yeni contayı takın.
- Valf kapağını vidalayın.
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Aksesuarlar

Kaldırma ve indirme otomatiği için sap
AutoLift ile tel sepette haşlama ve kızartma
yapmaya yarar.
Tip 112/112T: Ürün no. 24.00.973
Tip 112L: Ürün no. 60.73.795
Tip 211: Ürün no. 24.01.008
Tip 311: Ürün no. 24.00.948

Fritöz sepeti 112/112T
AutoLift ile tel sepette kızartma yapmaya
yarar.
Tip 112/112T: Ürün no. 24.00.972

Fritöz sepeti 112L
AutoLift ile tel sepette kızartma yapmaya
yarar.
Tip 112L: Ürün no. 60.73.684

Fritöz sepeti 211/311
AutoLift ile tel sepette kızartma yapmaya
yarar.
Tip 211/311: Ürün no. 60.70.716
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Aksesuarlar

Sepet yuvası 211/311
AutoLift ile sepette haşlama veya kızartma
yaparken ek kat olarak kullanılır.
Tip 211/311: Ürün no. 60.70.733

Haşlama sepeti 112/112T
AutoLift ile sepette haşlama yapmak için.
Tip 112/112T: Ürün no. 60.70.752

Haşlama sepeti 112/112L
AutoLift ile tel sepette haşlama yapmak için.
Tip 112L: Ürün no. 60.73.680

Haşlama sepeti 211/311
AutoLift ile sepette haşlama yapmak için.
Tip 211/311: Ürün no. 60.70.725
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Aksesuarlar

Saplı porsiyon kabı
6 porsiyon kabı, delikli, çerçeveli, Tip
112/112T: Ürün no. 60.71.919
6 porsiyon kabı, delikli, çerçeveli, Tip 112L:
Ürün no. 60.73.707
Porsiyon kabı, saplı, delikli (2 adet): Ürün
no. 60.72.067
Saplı ve kapaklı porsiyon kabı, deliksiz
(2 adet): Ürün no. 60.72.066

VitroCeran (isteğe bağlı, 112T, 112L
hariç) için benmari kabı
Saplı ve kapaklı 4 porsiyon kabı ve bir 2/3
GN kap için çerçeve.
Ürün no. 60.71.918

Süzgeç
Su boşaltırken pişmiş taneli ürünleri
tutmaya yarar.
Tip 112/112T: Ürün no. 60.71.327
Tip 112L: Ürün no. 60.73.706
Tip 211: Ürün no. 60.71.761
Tip 311: Ürün no. 60.72.034

Kazan dip ızgarası
Kızartılacak büyük parçaların kazanın
dibine temas etmesini önlemek için.
Tip 112/112T: Ürün no. 60.70.787
Tip 112L: Ürün no. 60.73.702
Tip 211: beher 2x ürün no. 60.71.968
Tip 311: beher 3x ürün no. 60.71.968

150 / 154 V-19 - 07/2021 - PM/Naha - Turkish - © RATIONAL



Aksesuarlar

Spatula
Ürün no. 60.71.643 Kürek / delikli kürek

Büyük miktarda yiyecek maddesi olduğunda
kazanın kolayca boşaltılması için.
Kürek: Ürün no. 60.73.348
Delikli kürek: Ürün no. 60.73.586
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Aksesuarlar

Yağ arabası
Pişirme kaplarının doldurulmasına, ayrıca
yağ saklamaya ve süzmeye yarar. Katı yağ
kalıplarını eritmek veya soğutulmuş sıvı
yağı ısıtmak için ön ısıtma yapar. Kızgın
sıvı yağ konulabilir.
Ürün no. 60.71.307

VarioMobil ®

Pişmiş malzemelerin zahmetsiz ve güvenli
bir şekilde GN kaplara boşaltılmasına
ve taşınmasına yarar (GN kaplar dâhil
değildir).
Tip 112/112T/112L: Ürün no. 60.70.771
Tip 211/311: Ürün no. 60.70.107

Sepet arabası 211/311
Pişirme sepetlerinin saklanmasına,
taşınmasına ve süzdürülmesine yarar.
Tip 211/311: Ürün no. 60.70.108
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