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1

Giriş
Değerli müşterimiz,
Yeni iVario üniteniz için sizi tebrik ederiz. Üniteyi işletime sokmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle
okuyun. Kullanım kılavuzu, üniteyi güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar. Bu kullanım kılavuzunu, üniteyi
kullanan personelin her zaman ulaşabileceği bir yerde saklayın.
iVario, haşlama, tavada kızartma, yağda kızartma ve basınçlı pişirme işlemlerinde en yüksek verim düzeyini,
esnekliği ve kolaylığı sunan, en modern pişirme sistemlerinden biridir. Benzersiz ısıtma teknolojisi maksimum
performans ve hassasiyet sağlar ve sizinle birlikte düşünüp size destek veren akıllı pişirme yardımcıları sayesinde,
kontrol ve gözetim zahmetine girmeksizin her zaman olağanüstü yemek kalitesi elde edersiniz.
Size iVario ile keyifli çalışmalar dileriz.
uygulamasında olduğu gibi,
RATIONAL AG

1.1

Ünitedeki yardım
Bu kullanım kılavuzunun yanı sıra tüm dünyadan çok sayıda uygulama örneği, ünitede kullanım yardımı olarak
kullanımınıza sunulmuştur. Bu fonksiyon hakkındaki bütün bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: Ünitedeki yardım
[} 86]

1.2

Ürün garantisi
Ünitenizi www.rational-online.com/warranty adresinden kaydettirip 2 yıllık garantiden yararlanın. Bu sayfada
ayrıca, garanti koşulları ve garanti hizmetleri de yer almaktadır.
RATIONAL, izinsiz teknik değişikliklerden kaynaklanan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

1.3

Hedef grup
Bu belge, büyük ölçekli ve endüstriyel mutfaklarda çalışan kişilere yöneliktir.
Ünite, aşağıdaki nitelikteki kişiler tarafından kullanılamaz, temizlenemez veya bakımı yapılamaz:
n

Fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde kısıtlılık bulunan kişiler

n

Yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler

n

Çocuklar

Ünitenin yakınında dolaşan çocukları gözetim altında tutun. Çocuklar üniteyle oynamamalıdır.

1.4

Amacına uygun kullanım
iVario, ısıl işlemle yemek hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Bu ünite sadece ticari olarak, örneğin restaurant mutfaklarında veya hastanelerin, okulların veya şarküterilerin
büyük ölçekli ve endüstriyel mutfaklarında kullanılabilir. Bu ünite açık havada kullanılamaz. Bu ünite, gıda
maddelerinin sürekli endüstriyel seri üretiminde kullanılamaz.
Bunun dışında her türlü kullanım şekli, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
RATIONAL AG, usulüne uygun olmayan kullanım şekillerinin sonuçlarıyla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

1.5

Bu kılavuzla çalışma

1.5.1

Sembollerin açıklaması
Bu belgede, size bilgi vermek ve kullanım konusunda yönlendirmek amacıyla aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

a

Bu sembol, bir işlem yapmadan önce yerine getirilmesi gereken önkoşulları belirtir.

1. Bu sembol, yürütmeniz gereken bir işlem adımını belirtir.

> Bu sembol, bir işlem adımının sonucunu kontrol etmenize yarayacak bir ara sonucu belirtir.
>> Bu sembol, bir kullanım talimatının nihai sonucunu kontrol etmenize yarayacak bir sonucu belirtir.
n
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a. Bu sembol, bir listeyi belirtir.

1.5.2

Resimli sembollerin açıklaması
Bu belgede aşağıdaki resimli semboller kullanılmıştır:
Dikkat! Üniteyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel uyarı işareti
Ünitenizin kolay kullanımına yönelik yararlı notlar.

1.5.3

Uyarı notlarının açıklaması
Aşağıdaki uyarı notlarından biriyle karşılaştığınızda bu notlar sizi tehlikeli durumlar karşısında uyarır ve bu
durumlardan kaçınmanız için yönlendirir.

TEHLİKE
TEHLİKE tehlike seviyesindeki uyarı notuyla karşılaştığınızda bu not sizi ağır yaralanmayla veya ölümle
sonuçlanacak durumlar karşısında uyarır.

UYARI
UYARI tehlike seviyesindeki uyarı notuyla karşılaştığınızda bu not sizi ağır yaralanmayla veya ölümle
sonuçlanabilecek durumlar karşısında uyarır.

DİKKAT
DİKKAT tehlike seviyesindeki uyarı notuyla karşılaştığınızda bu not sizi yaralanmayla sonuçlanabilecek durumlar
karşısında uyarır.

NOT
Bu notla karşılaştığınızda bu not sizi ünitenin hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar karşısında uyarır.

1.5.4

Resimler
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimler, sizdeki üniteden farklı olabilir.

1.5.5

Teknik değişiklikler
Geliştirme amaçlı teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Orijinal işletim kılavuzu
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iVario
Merkez sıcaklık sensörü

Sızdırmazlık elemanı

Otomatik kaldırma ve indirme sistemi için
kol (aksesuar)

Ekran

Buhar başlığı
Kazan kapağı
Otomatik su doldurma

Kilitleme sistemi (isteğe bağlı
seçenek)

Çevirmeli merkezi ayar düğmesi

Priz
Kazan
USB bağlantısı

Kazan valfi

El duşu

Tip 2-XS

Tip 2-S

Lütfen basınçlı pişirme fonksiyonu olmayan ünitelerin buhar başlığı olmasına dikkat edin. Basınçlı pişirme
fonksiyonlu ünitelerin 2 buhar başlığı vardır.
Basınçlı pişirme sistemine sahip ünitelerde kilitleme sistemi mevcuttur.
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Genel güvenlik talimatları
Ünite güvenli şekilde tasarlanmıştır ve usulüne uygun normal kullanımda tehlike teşkil
etmez. Ünitenin doğru kullanım şekli, bu kılavuzda anlatılmıştır.
n

Ünitenin kurulumunu sadece RATIONAL servis partnerinize yaptırın.

n

Ünitenin bakımını sadece RATIONAL servis partnerinize yaptırın.

n

n

Ünite veya RATIONAL servis partneriniz tarafından gerçekleştirilen ünite kurulumu
üzerinde değişiklik yapmayın.
Hasarlıysa üniteyi kullanmayın. Hasarlı bir ünite güvenli değildir ve yaralanmaya
veya yanmaya yol açabilir.

n

Ünitenin üzerine herhangi bir şey koymayın.

n

Tezgahın çıkış bağlantılarına abanmayın.

n

Ünitenin üzerine çıkmayın.

n

Ünitenin çevresinde kolay tutuşabilecek veya yanıcı maddeler bulundurmayın.

n

Üniteyi sadece +10 °C ile +40 °C arasındaki ortam sıcaklığında kullanın.

Kullanımdan öncesine ilişkin güvenlik talimatları
n

n

Ünitenin sıcaklığının minimum + 5°C olmasına dikkat edin.
Ünite uzun süre çalışmadan bekledikten sonra tekrar işletime sokulacağı zaman el
duşunun ve otomatik su doldurma sisteminin içinden en az 10 litre su akıtın.

Kullanım sırasındaki güvenlik talimatları
n

n

n

Kazandaki izin verilen minimum ve maksimum dolum seviyesi [} 17]ne uyun.
Kazanın izin verilen maksimum dolum miktarları [} 18]na uyun. İzin verilen
maksimum yükleme miktarları, malzemeye ve pişirme sürecine göre değişir.
Mal kaybı, yaralanma veya ölümcül kazalardan şu şekilde korunursunuz:
– Kazanın devrilmesi sırasında yere dökülen malzemeleri hemen temizleyin.
Kayma sonucunda yaralanmayı önlemek için yerin kuru olması gerekir.
– Kazan kapağını dikkatli bir şekilde kapatın ve arasına kendi parmağınızın veya
başkalarının parmağının sıkışmamasına dikkat edin.
– Kazanı dikkatli bir şekilde indirin ve kazanın hareket alanına herhangi bir insanın
veya eşyanın girmemesine dikkat edin.
– Kazanın kapağını ancak kazan tamamen aşağıya inmiş durumdayken kapatın.

n

Yanmaktan ve haşlanmaktan şu şekilde korunursunuz:
– Herhangi bir şey haşlar, fırınlar veya kızartırken kişisel koruyucu donanımlarınızı
kullanın.
– Sıcak kazandan aksesuar veya herhangi bir nesne alacağınız zaman kişisel
koruyucu donanımlarınızı kullanın.
– Kullanım sırasında kazanın kapağını dikkatli şekilde açın. Sıcak buhar çıkabilir.
– Isınmış durumdaki kazana soğuk su doldurmayın.

Orijinal işletim kılavuzu
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– Dolu durumdaki kazanı yavaşça ve dikkatli şekilde eğin. Ani hareketler
sonucunda sıcak yemek dökülebilir.
– İşletim sırasında ünitenin sadece kumanda ekranına ve kazan kapağının sapına
dokunun. Dış yüzeyler 60°C’nin üzerinde sıcaklığa ulaşabilir.
n

Yangın tehlikesinden şu şekilde korunursunuz:
– Asla sıcak sıvı veya katı yağın içine su dökmeyin.

Kullanımdan sonrasına ilişkin güvenlik talimatları
n

n

n

3.1

Kazanda korozyon meydana gelmesini önlemek için, ünite uzun süre
kullanılmadığında ve geceleri kazan kapağını ve kazan valfini aralık bırakın.
Ünite uzun süre kullanılmayacağı zaman ünitenin bina tarafındaki elektrik ve su
bağlantılarını kapatın.

Kişisel koruyucu ekipman
n

n

n

12 / 100

Üniteyi her temizlikten sonra temizleyin.

Üniteyle çalışırken sadece, özellikle ısıdan, sıcak sıvıların veya kimyasal aşındırıcı
maddelerin sıçramasından kaynaklanacak herhangi bir iş kazasının meydana
gelmemesini sağlayacak giysiler kullanın.
Kendinizi sıcak cisimlerden veya keskin/sivri kenarlı saclardan güvenilir şekilde
korumak için koruyucu eldiven takın.
Temizlik işlemleri sırasında, temizlik maddelerinden güvenilir şekilde korunmak
için, yüzünüze tam oturan bir koruyucu gözlük ve kimyasal maddelere dayanıklı
eldiven takın.

Orijinal işletim kılavuzu
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4

Üniteyle nasıl çalışılır

4.1

İşletime sokma
Üniteyi işletime sokacağınız zaman ünite zaten bir RATIONAL servis ortağı tarafından usulüne uygun şekilde
kurulmuş durumdadır. Dolayısıyla ünite, kullanıma hazır durumdadır. Kurulum hakkındaki bütün bilgiler, ürünle
birlikte verilen kurulum kılavuzunda mevcuttur.
Üniteyle ilk kez çalışmadan önce
1. Üniteyi ilk kez işletime sokmadan önce üniteyi ve aksesuarlarını temizleyin.
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için şuraya bakın: Bakım [} 82]

4.2

Ünitenin açılıp kapatılması

1. Üniteyi açmak için, açma/kapatma düğmesine basıp LED ışık yeşil yanıncaya kadar basılı tutun:

> Ünite başlatılır. Başlangıç ekranı [} 14] görüntülenir.
2. Üniteyi kapatmak için, açma/kapatma düğmesine basıp LED ışık turuncu yanıncaya kadar basılı tutun:

> Üniteyi gerçekten kapatmak isteyip istemediğiniz sorulur.
3. Düğmeye basın: Evet

>> Ünite kapanır.

Orijinal işletim kılavuzu
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4.3

Başlangıç ekranı
iZoneControl
iCookingSuite

Ana sayfa

Programlama modu

Yükseklik ayarı

Arama yardımcısı

Manuel işletim modları

Sık kullanılanlar

Akıllı işletim modları

Pişirme yöntemleri

İşlemler
Geri/iptal

Yardım

Tarih, saat, durum

Ayarlar
n

iZoneControl [} 51]
Bu akıllı yardımcı, Tip 2-XS için isteğe bağlı seçenek olarak mevcuttur.

n

Akıllı pişirme - iCookingSuite [} 27]

n

Ana sayfa
Bu düğmeye bastığınızda başlangıç ekranı açılır.

n

Manuel işletim modları [} 40]

n

Sık kullanılanlar
Bu düğmeye bastığınızda en sık kullanılan 10 akıllı pişirme süreci görüntülenir.

n

Akıllı işletim modları
Bu düğmelerden birine bastığınızda, akıllı işletim moduna atanmış olan bütün akıllı pişirme süreçleri
görüntülenir.

n

Pişirme yöntemleri
Bu düğmeye bastığınızda, pişirme yöntemlerine atanmış olan bütün akıllı pişirme süreçleri görüntülenir.

14 / 100

n

Programlama modu [} 59]

n

Yükseklik ayarı [} 25] (isteğe bağlı seçenek)

n

Arama yardımcısı [} 86]

n

Tarih, saat, durum [} 16]

n

Ayarlar [} 66]

n

Yardım [} 86]

n

Geri/iptal

Orijinal işletim kılavuzu
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Bu düğmeye bastığınızda bir önceki ekrana geri dönersiniz. Bu düğmeye basıp basılı tuttuğunuzda, sürmekte
olan pişirme işlemini kesintiye uğratırsınız.

4.3.1

Genel görünüm ve odaklanmış görünüm
Üniteyi açtığınızda başlangıç ekranında her iki kazanın genel görünümü gösterilir. Bir pişirme sürecini başlatmak
istediğinizde kazanlardan birini seçmeniz gerekir. Seçtiğinizde o kazan büyütülerek odaklanmış görünüme geçilir.
Herhangi bir kazan seçmediğiniz takdirde bir kazan seçmenizi isteyen bir mesaj çıkar. Her iki kazanda pişirme
süreçleri başlattığınız takdirde ekrandaki görüntü kısa bir süre sonra tekrar genel görünüme geri döner ve
sürmekte olan pişirme sürecine ilişkin en önemli bilgiler gösterilir. Ayarlar bölümünde, odaklanmış görünümden ne
kadar süre sonra genel görünüme geçileceğini ayarlayabilirsiniz. Sadece bir kazanda yemek yapıyorsanız ekran,
odaklanmış görünümde kalır.

1. İstediğiniz kazana basın.

> Kazan büyütülmüş olarak görüntülenir ve manuel işletim modlarını veya akıllı pişirme süreçlerini
başlatabilirsiniz.
2. Öteki kazanda da yemek hazırlamak istiyorsanız, diğer kazana basın.

> Büyütülmüş olan kazan küçülür ve öteki kazan büyütülür.

4.3.2

Sık kullanılanlar
Sık sık kullandığınız akıllı pişirme süreçlerini ve programları sık kullanılanlar olarak kaydedebilir ve başlangıç ekranı
üzerinden açabilirsiniz. Bu şekilde örn. mevsimsel bir menünün yemeklerine hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Orijinal işletim kılavuzu
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1. iCookingSuite içinde veya programlama modunda, sık kullanılanlar olarak kaydetmek istediğiniz pişirme
süreçlerini veya programları seçin.
2. Düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:

>> Sık kullanılanlar olarak seçilen tüm pişirme süreçleri ve programlar görüntülenir.

4.3.3

Tarih, saat, durum
En alt satırda sürekli olarak o sıradaki tarih ve saati, ayrıca şu bağlantıların durumunu görürsünüz:
USB bellek bağlı
Bu sembol, üniteye bir USB bellek takmış olduğunuzu belirtir.
Ağ bağlantısı
Bu sembol, ünitenizin bir LAN ağına bağlı olduğunu belirtir. Bir ağ hatası olduğu takdirde şu sembol görüntülenir:

WLAN bağlantısı (isteğe bağlı)
Bu sembol, ünitenizin WLAN ağına bağlı olduğunu belirtir. Bağlantı kalitesi çok iyidir.
Bağlantı kalitesi düştüğünde şu semboller görüntülenir:
Bir bağlantı hatası olduğu takdirde şu sembol görüntülenir:
Bu fonksiyon, Tip 2-XS için isteğe bağlı seçenek olarak mevcuttur.
Hata mesajı
Bu sembol, ekranda bir hata mesajı görüntülendiğini belirtir.
ConnectedCooking bağlantısı
Bu sembol, ünitenizin ConnectedCooking sistemine bağlı olduğunu belirtir. Üniteniz ConnectedCooking sistemine
bağlı olmadığında şu sembol görüntülenir:

4.3.4

İşlemler
O sırada herhangi bir şey pişirip pişirmediğinizden bağımsız olarak aşağıdaki semboller görüntülenebilir.
Sembol

Fonksiyonu

Kazan kapağını otomatik olarak aç [} 18]
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Sembol

Fonksiyonu

Kazan kapağını kapatın [} 18]
Kazanın devrilmesi [} 20]
Kazanın indirilmesi [} 20]
Otomatik su doldurma [} 19]
Kazan valfini aç [} 21]
Kazan valfinin kapatılması [} 21]

4.4

Üniteyle etkileşim
NOT
Ekranın usulüne uygun olmayan şekilde kullanımı
Ekranı sivri bir cisimle kullandığınız takdirde ekran zarar görebilir.
1. Üniteye sadece ellerinizle kumanda edin.

4.4.1

Parmak hareketleri
Üniteye basit birkaç hareketle kumanda edebilirsiniz.

Basma

4.4.2

Sürtme

Kaydırma

Sürükleyip bırakma

Çevirmeli merkezi ayar düğmesi

Ayarları, parmak hareketleri yerine çevirmeli merkezi ayar düğmesini döndürerek de değiştirebilirsiniz. Kazan
kapağının otomatik olarak açılması, kazanın otomatik olarak indirilmesi veya entegre su doldurma sisteminin
çalıştırılması gibi işlemleri çevirmeli merkezi ayar düğmesi yardımıyla kesintiye uğratabilirsiniz. Ayrıca, ünite bir
bildirim verdiğinde çıkan sinyal sesini çevirmeli merkezi ayar düğmesi yardımıyla susturabilirsiniz.

4.5

Dolum seviyeleri
NOT
Dolum seviyelerinin altında kalındığında veya üstüne çıkıldığında ünitede meydana gelebilecek hasarlar
Kazana gereğinden fazla veya az malzeme ve sıvı doldurmak suretiyle dolum seviyelerinin altında kaldığınızda
veya üstüne çıktığınızda ünite hasar görebilir.
1. Kazana, burada belirtilen minimum ve maksimum dolum seviyelerine uyacak miktarda malzeme ve sıvı
koyun.

Orijinal işletim kılavuzu
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Tip 2-XS
Min. dolum sev. /kazan [l]

Maks. dolum sev. /kazan [l]

Su, sıvı malzeme, pişirme sıvısı
içinde katı malzeme

Sepetsiz

3

17

Sepetli

3

12

Sıvı yağ

Sepetsiz

5

10

Sepetli

5

10

Tip 2-S

4.5.1

Min. dolum sev. /kazan [l]

Maks. dolum sev. /kazan [l]

Su, sıvı malzeme, pişirme sıvısı
içinde katı malzeme

Sepetsiz

4

25

Sepetli

4

18

Sıvı yağ

Sepetsiz

10

15

Sepetli

10

15

Basınçlı pişirmede (isteğe bağlı seçenek) dolum seviyeleri
Basınçlı pişirme işlemi yapmak istediğinizde kazanda daima Min. dolum sev. / Kazan [l] sütununda belirtilen
miktarda su bulunmalıdır. Maks. dolum sev. /kazan [l] sütununda belirtilen değer, kazandaki su, sıvı malzeme veya
katı malzemeye ilişkindir.

4.6

Tip

Min. dolum sev. /kazan [l]

Maks. dolum sev. /kazan [l]

2-S

4

25

Maksimum yükleme miktarları
Tip

Maksimum yükleme miktarı [kg]

Maksimum yükleme miktarı [kg]
Basınçlı pişirme (isteğe bağlı seçenek)

2-XS

17

–

2-S

25

25

Uygulama örneği
Aşağıdaki tabloda, patates kızartması uygulama örneği üzerinden, kazan başına maksimum yükleme miktarının ne
kadar olduğu ve bunun için ne kadar yağa ihtiyacınız olduğu gösterilmiştir.

4.7

Tip

Maksimum yükleme miktarı [kg]

Maks. yağ miktarı [l]

2-XS

1,5

10

2-S

2,5

15

Kazan kapağının açılıp kapatılması
DİKKAT
Kazan kapağı ancak zorlayarak açılıp kapatılabiliyorsa
Kazan kapağının mekanizması bozulduğunda yaralanma tehlikesi mevcuttur.
1. Kazan kapağını sonuna kadar açın ve bir daha kapatmayın.
2. RATIONAL servis ortağınızla iletişime geçin.
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NOT
Kazan devrilmiş durumdayken kazan kapağının kapatılması durumunda kazan kapağı ve kazan kapağının
sızdırmazlık elemanı hasar görebilir.
Fonksiyon parçaları hasar gördüğü halde yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
1. Kazanın kapağını ancak kazan tamamen aşağıya inmiş durumdayken kapatın.
Kazan kapağını açın
1.

DİKKAT! Haşlanma tehlikesi! Ünite kullanılmaktayken dışarıya sıcak buhar püskürebilir. Kazan kapağının
sapını tutup kazan kapağını açın.

Kazan kapağını kapatın
Kazan kapağını hem manuel hem de otomatik olarak kapatabilirsiniz. Kazan kapağını otomatik olarak kapatmak için
ayarlarda şu fonksiyon etkinleştirilmelidir:

a

Kazan aşağıya inmiş durumda [} 20].

1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

> Ekranda şu düğme görüntülenir:
3. Düğmeye basın:

> Kazan kapağı, belirli bir ara konuma ulaşıncaya kadar otomatik olarak indirilir. Kapak bu ara konumda birkaç
saniye boyunca kalır. Kazan kapağı o konumdayken kapağı manuel olarak kapatmazsanız kapak tekrar otomatik
olarak açılır.
4. Kazan kapağını kapatın.

4.8

Kazanın, otomatik su doldurma sistemiyle doldurulması
DİKKAT
Otomatik su doldurma sisteminde mikrop üremesi
Otomatik su doldurma işlemini her gün kullanmadığınız halde su hattında mikrop üreyebilir.
1. Otomatik su doldurma sistemini, sabahları ve akşamları deterjan ve sünger yardımıyla temizleyin.
2. Otomatik su doldurma sistemini sabahları ve akşamları 3 litre suyla durulayın.
Otomatik su doldurma sistemiyle kazana, otomatik olarak, litresi litresine su doldurabilirsiniz.

Orijinal işletim kılavuzu
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1. Düğmeye basın:
2. İstediğiniz su miktarını ayarlayın. Maksimum dolum miktarlarına uyun. Yaptığınız ayar birkaç saniye içinde
otomatik olarak kaydedilir.

> Üniteye, ayarladığınız miktarda su doldurulur. Daha ne kadar miktarda suyun eksik olduğu gösterilir.
> Şu düğme yanıp sönmeye başlar:

Bu düğmeye veya çevirmeli merkezi ayar düğmesine bastığınızda
otomatik su doldurma işlemi kesintiye uğrar.

4.9

Kazanın devrilmesi ve indirilmesi
Kazanın devrilmesi

UYARI
Kazan devrildiğinde sıcak yemek dökülebilir
Dökülen sıcak yemek cildinize temas ettiği takdirde haşlanabilirsiniz.
1. Yanmaktan ve haşlanmaktan korunmak için kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın.
2. Kazanı dikkatli şekilde devirin.
3. Dökülen yemekleri temizleyip çevredeki zeminin kuru ve kaymaya neden olmayacak hale gelmesini sağlayın.

UYARI
Yemek gereğinden küçük kaplara doldurulduğu takdirde taşabilir
Taşan sıcak yemek cildinize temas ettiği takdirde haşlanabilirsiniz.
1. Sıcak yemeği güvenli şekilde doldurmak için, daima yeterince büyük kaplar kullanın.
2. Yanmaktan ve haşlanmaktan korunmak için kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın.
3. Taşan yemekleri temizleyip çevredeki zeminin kuru ve kaymaya neden olmayacak hale gelmesini sağlayın.

NOT
Kazanı devirirken tezgahın sürgülü çekmecelerin üzerinde 20 cm veya daha yüksek kaplar varsa kaplarla
kazan valfinin kolu birbirine çarpabilir.
Kollar hasar görerek kırılabilir.
1. Tezgahın sürgülü çekmecelerinin üzerine 20 cm veya daha yüksek kap koymayın.
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a
a

Kazan kapağı tamamen açık.
Kaldırma kollarında sepet asılı değil.

1. Şu düğmeye basıp basılı tutun:

> Düğmeye basmayı bıraktığınızda kazanın devrilmesi durur.
Kazanın indirilmesi

UYARI
Kazanın indirilmesi sırasında sıkışma tehlikesi
Kazanı indirdiğiniz sırada kazanın hareket alanında herhangi bir insan veya eşya varsa sıkışma tehlikesi
mevcuttur.
1. Kazanın hareket alanına herhangi bir cisim koymayın.
2. Kazanın hareket alanına herhangi bir insanın girmemesine dikkat edin.
1. Şu düğmeye basıp basılı tutun:

> Düğmeye basmayı bıraktığınızda kazanın indirilmesi durur.
> Şu düğme görüntülenir:

Bu düğmeye veya çevirmeli merkezi ayar düğmesine bastığınızda kazan otomatik

olarak indirilir.

> Şu düğme yanıp sönmeye başlar:

Bu düğmeye veya çevirmeli merkezi ayar düğmesine tekrar bastığınızda

kazanın indirilmesi kesintiye uğrar.

> Kazan tamamen indirilmeden hemen önce işlem otomatik olarak durur. Bu, güvenliğiniz içindir.
2. Şu düğmeye tekrar basın:

> Kazan tamamen iner.
Manuel işletim modlarını ve akıllı pişirme süreçlerini ancak kazan tamamen inmiş durumdayken başlatabilirsiniz.

4.10

Kazan valfinin açılıp kapatılması

1. Kazan valfini açmak için, kazan valfinin kolunu aşağı bastırıp kilitleyin.
UYARI! Haşlanma tehlikesi! Kazan
valfinin kolu kilitlenme konumunda olmadığında geri atarak kazan valfinin ani bir şekilde kapanmasına
neden olabilir. O sırada sıcak su sıçrayabilir.

> Yağda kızartma yaparken veya yaptıktan sonra kazan valfini açarsanız bir sinyal sesi öter. Derhal kazan valfini
kapatın. Aksi takdirde sıvı veya katı yağ, gerektiği gibi tahliye edilemez. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için
şuraya bakın: Sıvı ve katı yağın atılması [} 91]. Kazan valfini ancak kazanı tamamen indirdiğinizde ve kazanda
sıvı veya katı yağ kalmadığında açın.
2. Kazan valfini kapatmak için kolu tekrar geri bastırıp ana konumuna getirin.

> Şu düğme görüntülenir:
Basınçlı pişirme fonksiyonuna (isteğe bağlı seçenek) sahip ünitelerde
Kazan valfini aşağıdaki durumlarda açamazsınız:

Orijinal işletim kılavuzu
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n

Yağda kızartma yaparken veya yağda kızartma yapıp tamamlandıktan sonra kazan tamamen devrilmemiş
durumdayken.

n

Kazan çok sıcakken.

1. Kazan valfini açmak için şu düğmeye basıp basılı tutun:

> Kazan valfi açılır.
2. Kazan valfini kapatmak için şu düğmeye basın:

> Kazan valfi kapanır.
> Şu düğme görüntülenir:
Kazan valfi açıkken manuel bir işletim modu veya akıllı bir pişirme süreci başlatıldığı takdirde kazan valfi otomatik
olarak kapanır.

4.11

Merkez sıcaklık sensörünün takılması
DİKKAT
Sıcak merkez sıcaklık sensörü
Merkez sıcaklık sensörünü sıcakken koruma eldivensiz tuttuğunuz takdirde yanma tehlikesi mevcuttur.
1. Sıcak durumdaki merkez sıcaklık sensörüyle çalışırken daima koruma eldiveni takın.

DİKKAT
Merkez sıcaklık sensörünün sivri ucu
Merkez sıcaklık sensörüyle çalışırken dikkatli olmadığınız takdirde sensörün sivri ucundan yaralanabilirsiniz.
1. Sıcak durumdaki merkez sıcaklık sensörüyle çalışırken daima koruma eldiveni takın.
2. Kullandıktan sonra merkez sıcaklık sensörünü, kazan kapağındaki yerine takın.

NOT
Merkez sıcaklık sensörü kazandan dışarı sarkarsa
Merkez sıcaklık sensörünü kullandıktan sonra kazan kapağındaki mıknatıslı tutucuya takmazsanız sensör hasar
görebilir.
1. Merkez sıcaklık sensörünü kullandıktan sonra mıknatıslı tutucuya takın.
Et, örneğin pirzola

1. Merkez sıcaklık sensörünü, malzemenin en kalın yerine, sapına kadar sokun.
Küçük malzemeler, örneğin gulaş

1. Merkez sıcaklık sensörünü, sensör ucundan sapına kadar malzemeyle dolacak sayıda parçaya sokun.
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Balık fileto

1. Merkez sıcaklık sensörünü, malzemenin en kalın yerine, sapına kadar sokun.
Bütün balık

1. Merkez sıcaklık sensörünü, malzemenin en kalın yerine, sapına kadar sokun.
Merkez sıcaklık sensörünün, balığın karın boşluğuna girmemesine dikkat edin.
Sebze, örneğin patates

1. Merkez sıcaklık sensörünü, malzemenin en kalın yerine, sapına kadar sokun.
Çorba, sos ve tatlılar

1. Merkez sıcaklık sensörünü kazana, tamamı sıvıyla kaplanacak şekilde daldırın.
2. Sıvıyı karıştırırken merkez sıcaklık sensörünü kazandan çıkartmayın.
3. Kazan kapağını kapattığınızda merkez sıcaklık sensörünün tamamen sıvı içinde kalmasına dikkat edin.
Farklı farklı büyüklüklerde malzemeler
1. Merkez sıcaklık sensörünü önce küçük bir parça malzemeye sokun.
2. İstenen merkez sıcaklığına ulaşıldığında küçük malzeme parçalarını sensörden ve kazandan çıkartın.
3. Sonra merkez sıcaklık sensörünü daha büyük bir malzemeye sokun ve pişirme sürecine, Çıkart/tak
seçeneğiyle devam edin.
Merkez sıcaklık sensörü algılanmıyor

a

Şu sembol görüntülenir:

1. Merkez sıcaklık sensörünü, bu kılavuzda anlatıldığı şekilde takın.
2. Düzeltmeyi onaylayın.

Orijinal işletim kılavuzu
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>> Pişirme süreci doğru şekilde yürütülür. Düzeltmeyi onaylamazsanız pişirme süreci kesintiye uğratılır ve baştan
başlatmanız gerekir. Örneğin düşük sıcaklıkta pişirme gibi az sayıda birkaç pişirme sürecinde hataya rağmen
pişirme sürecine devam edilir.

4.12

El duşunun kullanılması
El duşunda, ayarlanabilen iki püskürtme şekli vardır, duş

(A) ve nokta huzme

(B).

UYARI
Sıcak katı veya sıvı yağa dökülen su patlama şeklinde ani şekilde buharlaşır
Tüten katı veya sıvı yağı suyla soğutmaya çalışırsanız patlama tehlikesi meydana gelir.
1. Asla sıcak sıvı veya katı yağın içine su dökmeyin.
2. Yağ alev aldığı takdirde kazan kapağını kapatın. Böylece ateş oksijensiz kalır. Üniteyi kapatın. Alevler yayıldığı
takdirde, yanan yağı söndürmeye uygun özellikte bir yangın söndürücü kullanın. Yanan yağı söndürmek için
asla su veya yangın söndürücü köpük kullanmayın.

DİKKAT
El duşu ve duştan çıkan su, 60 °C’den sıcak olabilir
Isınmış parçaları tuttuğunuz veya cildinize sıcak su geldiği takdirde haşlanabilirsiniz.
1. El duşuyla çalışırken koruyucu eldiven takın.

DİKKAT
Su hattında mikrop üremesi
El duşunu her gün kullanmadığınız takdirde su hattında mikrop üreyebilir.
1. El duşundan sabahları ve akşamları 10 saniye boyunca su geçirin.

NOT
El duşunun usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması
El duşunu mevcut maksimum hortum uzunluğundan daha fazla çektiğiniz veya hortuma asıldığınız takdirde el
duşunun geri çekme otomatiği hasar görebilir. Bu durumda el duşu otomatik olarak yuvasına geri girmez.
1. El duşunu, mevcut maksimum hortum uzunluğundan fazla çekmeyin.
1. El duşunu park konumundan en az 20 cm dışarı çekin.
2. El duşunun hortumunu tutun.
3. İstediğiniz püskürtme şeklini seçmek için, el duşunun ön kısmını çevirin.
n

El duşunun başını

şekline getirerek nokta huzme püskürtme şeklini seçebilirsiniz.

n

El duşunun başını

şekline getirerek duş püskürtme şeklini seçebilirsiniz.

El duşunun ön kısmını bu iki püskürtme şeklinden birine getirmezseniz el duşundan su damlayabilir.
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1. El duşunun koluna basın. Kola ne kadar kuvvetle basarsanız püsküren su o kadar kuvvetli olur.
2. Kullandıktan sonra el duşunu bırakıp tekrar yuvasına girmesini sağlayın.
sokmadan önce hortumunun temiz olmasına dikkat edin.

4.13

DİKKAT! El duşunu yerine geri

Ünitenin yüksekliğinin ayarlanması (isteğe bağlı seçenek)
Ünitenizde isteğe bağlı seçenek olan yükseklik ayarı varsa ünitenin yüksekliğini ekrandan ayarlayabilirsiniz. Çalışma
alanınınızın ergonomisini arttırabilirsiniz.

UYARI
Ünitenin yüksekliği, kaplara olan mesafe çok fazla olacak şekilde ayarlandığı takdirde ünitenin boşaltılması
sırasında etrafa yemek sıçrayabilir
Cildinize yemek temas ettiği takdirde haşlanabilirsiniz.
1. Üniteyi daima, kazanı güvenli şekilde boşaltabileceğiniz yüksekliğe ayarlayın.

UYARI
Ünitede kaplar varken ünitenin yüksekliğini değiştirdiğiniz takdirde kaplar aşağıya düşebilir
Kaplar düştüğünde yaralanabilirsiniz.
Su dolu kaplar sıcak yağ dolu kazana düştüğü takdirde yanabilirsiniz.
1. Ünitenin üzerine herhangi bir şey koymayın.

DİKKAT
Yükseklik ayarı sırasında sıkışma tehlikesi
Siz ünitenin yükseklik ayarını değiştirdiğiniz sırada ünitenin hareket alanı içinde herhangi biri varsa sıkışma
tehlikesi mevcuttur.
1. Ünitenin yükseklik ayarını değiştirmeden önce ünitenin hareket alanı içinde kimsenin olmadığından emin
olun.

DİKKAT
Ünitenin yüksekliği ya hiç ayarlanamıyor ya da ayar, ani hareketlerle gerçekleşiyor
Yükseklik ayar mekanizması bozulduğunda ünite yere düşebilir. Yaralanma tehlikesi mevcuttur.
1. Bu durumda ünitede yükseklik ayarı yapmayın.
2. RATIONAL servis ortağınızla iletişime geçin.

NOT
Yüksekliği ayarlanabilen tezgahın veya ayaklarının yüksekliği ayarlanabilen ünitenin altına eşya konmuş
Yüksekliği ayarlanabilen tezgahın veya ayaklarının yüksekliği ayarlanabilen ünitenin altında herhangi bir şey
varsa tezgah ve ünite hasar görebilir.
1. Yüksekliği ayarlanabilen tezgahın veya ayaklarının yüksekliği ayarlanabilen ünitenin altına bir şey koymayın.
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1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Üniteyi yukarıya kaldırmak istediğinizde şu düğmeye basıp basılı tutun:
3. Üniteyi aşağıya indirmek istediğinizde şu düğmeye basıp basılı tutun:
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5

Akıllı pişirme - iCookingSuite
iCookingSuite, iVario ünitesindeki akıllı pişirme sistemidir. Hangi malzemenin hangi pişirme yöntemiyle
hazırlanacağını seçersiniz. Bu seçiminiz esas alınarak size, ideal pişirme sonucunu elde edebileceğiniz çok sayıda
pişirme süreci sunulur. Gerekirse pişirme parametreleri aracılığıyla pişirme sonucunu uyarlayarak örneğin
renklenme derecesini arttırabilir veya pişme seviyesini az pişmişten çok pişmişe değiştirebilirsiniz.
Pişirme süreci sürerken pişirme sıcaklığı gibi parametreler sürekli olarak düzenlenerek istediğiniz sonuca ulaşılması
sağlanır. Gerekirse pişirme işlemi sırasında da pişirme sürecine müdahale ederek pişirme sonucunu
değiştirebilirsiniz. Sizin için bu, son derece kolay kullanım, kontrol etme veya gözetim altında tutma zahmetinden
kurtulmak anlamına gelir. Böylece zaman kazanır, malzeme ve enerji tasarrufu yapar ve her zaman
standartlaştırılmış olağanüstü kalite elde edersiniz.
İşletim modları

Pişirme yöntemleri

Kalan süre

Cockpit

İptal

Ek fonksiyonlar ve
seçenekler

Sık kullanılanlar

Sıralama fonksiyonu

Geri/iptal
Pişirme parametreleri

Pişirme süreçleri

5.1

İşlemler

İşletim modları ve pişirme süreci
Şu işletim modlarını kullanabilirsiniz:
n

Kaynatma

n

Kızartma

n

Derin yağda kızartma

n

Kendi suyunda pişirme

n

Basınçlı pişirme (isteğe bağlı seçenek)

n

Finishing

Şu pişirme süreçleri kullanılabilir:
n

Et

n

Balık

Orijinal işletim kılavuzu
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n

Sebze ve garnitür

n

Çorba ve soslar

n

Yumurtalı yemekler

n

Sütlü tatlılar ve diğer tatlılar

Her işletim moduna, akıllı pişirme süreçlerinin özel bir seti atanmıştır.

5.2

Akıllı pişirme süreçleri

5.2.1

Et
Kızartma
Et parçalarını kavurmak için bu düzeyi seçin.
Buğulama/buhar
Et parçalarını buharda pişirmek için bu düzeyi seçin.
Derin yağda kızartma
Et parçaları kızartmak için bu düzeyi seçin.
Haşlama/kaynatma
Büyük et parçaları haşlama/kaynatma için bu düzeyi seçin.
Basınçlı et haşlama
Basınç altında et haşlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin
Yağda yavaş pişirme
Et parçalarını yavaş yavaş pişirmek için bu düzeyi seçin.
Yahni + kuşbaşı sote ve soslu
Yahni veya kuşbaşı hazırlamak için bu düzeyi seçin.
Basınçlı yahni
Basınç altında yahni hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Kendi suyunda pişirme
Büyük et parçalarını kendi suyunda pişirmek için bu düzeyi seçin.
Eti basınç altında kendi suyunda pişirme
Büyük et parçalarını basınç altında kendi suyunda pişirmek için bu pişirme sürecini seçin.
Sous Vide
Et parçalarını sous-vide pişirmek için bu düzeyi seçin. Düzey, porsiyonlu yemekler için idealdir.
Düşük sıcaklıkta haşlama
Tipik olarak sıvı içinde pişirilen büyük et parçalarını gece boyunca veya mutfakta olmadığınızda haşlamak için bu
pişirme sürecini seçin.
Düşük sıcaklıkta yahni
Yahni veya kuşbaşını gece boyunca veya mutfakta bulunmadığınızda pişirmek için bu düzeyi seçin.
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Düşük sıcaklıkta kendi suyunda pişirme
Tipik olarak sosta pişirilen et parçalarını gece boyunca veya mutfakta olmadığınızda kendi suyunda pişirmek için bu
pişirme sürecini seçin. Düşük sıcaklıkta kendi suyunda pişirme pişirme sürecinde tavsiye edilen merkez sıcaklığı,
Kendi suyunda pişirme pişirme sürecindekinden düşüktür.
Sosis haşlama
Çiğ sosisleri haşlamak için bu düzeyi seçin.

5.2.2

Balık
Buğulama/buhar
Balık veya deniz mahsullerini buğulamak için bu düzeyi seçin.
Tavada balık kızartma
Balık kızartmak için bu pişirme sürecini seçin.
Poşe balık
Sos içinde özenli şekilde balık fileto veya bütün balık pişirmek için bu pişirme sürecini seçin.
Balığı kendi suyunda pişirme
Balığı veya deniz mahsullerini kendi suyunda pişirmek için bu düzeyi seçin.
Basınçlı ken. suy. pişirme
Balığı veya deniz mahsullerini kendi suyunda pişirmek için bu düzeyi seçin.
Derin yağda kızartma
Kabuklu deniz hayvanları, balık filetoları veya porsiyonlanmış balıkları kızartmak için bu düzeyi seçin.
Yağda yavaş pişirme
Balık veya deniz mahsullerini yavaş yavaş pişirmek için bu düzeyi seçin.
Tavada deniz ürünleri kızartma
Deniz mahsullerini kızartmak için bu düzeyi seçin.
Deniz ürünleri haşlama
Deniz ürünlerini haşlamak için bu düzeyi seçin.
Sous Vide
Balık, balık fileto veya deniz mahsullerini sous vide pişirmek için bu düzeyi seçin. Düzey, porsiyonlu yemekler için
idealdir.

5.2.3

Sebze ve garnitür
Tavada kızartma
Sebze veya garnitürleri kızartmak için bu düzeyi seçin.
Buğulama/buhar
Sebze veya garnitürleri buharda pişirmek için bu düzeyi seçin.
Derin yağda kızartma
Sebze ve garnitürü yağda kaynatmak veya derin yağda kızartmak için bu düzeyi seçin.
Gyoza
Japon usulü Gyoza hazırlamak için bu düzeyi seçin.
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Patates haşlama
Patates haşlamak için bu düzeyi seçin.
Basınçlı patates haşlama
Basınçlı patates pişirmek istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Haşlama/kaynatma
Sebze veya garnitürleri et suyu veya suda haşlamak veya buharda pişirmek için bu düzeyi seçin.
Basınçlı pişirme
Basınçlı garnitür veya sebze haşlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Yağda yavaş pişirme
Sebze veya garnitürleri konfi etmek için bu düzeyi seçin.
Paella
Paella gibi pirinç yemekleri hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Polenta
Polenta için bu düzeyi seçin.
Pilav haşlama
Pirinç pişirmek için bu düzeyi seçin.
Risotto
Risotto veya Pilav gibi pirinç yemekleri için bu düzeyi seçin.
Kendi suyunda pişirme + buğulama
Sebze ve garnitürü kendi suyunda pişirmek veya buğulamak için bu düzeyi seçin.
Sous Vide
Sebze ve garnitürü sous vide pişirmek için bu düzeyi seçin. Düzey, porsiyonlu yemekler için idealdir.
Haşlama hamur işleri
Taze veya kurutulmuş hamur işlerini haşlamak için bu düzeyi seçin.

5.2.4

Yumurtalı yemekler
Yumurta haşlama
Yumurtayı haşlamak için bu düzeyi seçin.
Çılbır
Çılbır için bu düzeyi seçin.
Kaiserschmarren kuru pasta
Kaiserschmarren hazırlamak için bu düzeyi seçin.
Omlet
Omlet hazırlamak için bu düzeyi seçin.
Onsen Tamago
Japon Onsen Tamago hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
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Gözleme
Krep veya Blinis hazırlamak için bu düzeyi seçin.
Sahanda yumurta
Çırpılmış yumurta için bu düzeyi seçin.
Sahanda yumurta
Sahanda yumurta için bu düzeyi seçin.
Tamagoyaki
Japon usulü Tamagoyaki hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.

5.2.5

Çorba ve soslar
Beşamel + Velouté
Yüksek süt ve krema oranlı bağlanmış soslar veya çorbalar hazırlamak için bu düzeyi seçin.
Dondurulmuş hazır ürünler
Macun, toz veya inceltmeler gibi hazır ürünlerden çorba ve sos hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Sos
Kümes hayvanları, av etleri, balık veya sebzelerden et/sebze suyu hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini
seçin.
Basınçlı sos
Basınç altında et suyu hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Arıtma
Konsome için bu düzeyi seçin.
Koyulaştırma
Soslar, et/sebze suları veya şarabı indirgemek için bu düzeyi seçin.
Soslar
Sosları hazırlamak için bu düzeyi seçin.
Basınçlı sos
Basınç altında sos hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Çorba
Kremalı çorbalar, püre çorbalar veya yumuşak çorbalar hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Basınçlı çorba
Basınç altında çorba hazırlamak istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.

5.2.6

Sütlü tatlılar ve diğer tatlılar
Krep
Krep için bu düzeyi seçin.
Buğulama/buhar
Sütlü tatlıları veya tatlıları buharda pişirmek için bu düzeyi seçin.
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Derin yağda kızartma
Tatlıları yağda kızartmak için bu düzeyi seçin.
Meyve haşlama
Taze veya dondurulmuş meyveler, meyveli komposto, marmelat, reçel veya Chutney’ler için bu düzeyi seçin.
1. Sepet olmadan yiyecekleri kavanozlarda konservelemek için taban ızgarasını kazana koyun.
2. Kazana kavanozları geçecek kadar su doldurun.
3. Kavanozları 10 dakika kaynatın.
4. Kavanozları kazandan çıkarın ve soğumaya bırakın.
Kaiserschmarren kuru pasta
Kaiserschmarren için bu düzeyi seçin.
Süt kaynatma
Süt, kakao veya çay ısıtmak için bu düzeyi seçin.
Sütlaç
Sütlaç için bu düzeyi seçin.
Fındık ve çekirdek kavurma
Fındık ve çekirdek kavurmak için bu düzeyi seçin.
Puding + soslar
Taze yumurtalı puding, süt ve krema oranı yüksek sos ve çorbalar veya süte karıştırılan hazır ürünler hazırlamak
istediğinizde bu pişirme sürecini seçin.
Çikolata eritme
Çikolata veya kuvertür çikolata eritmek için bu düzeyi seçin.
Şeker kaynatma
Pastacılıkta işlenecek farklı kıvamlarda şeker hazırlamak için bu düzeyi seçin.

5.2.7

Finishing
Garnitür glaze etme
Hazırlanan garnitürleri tereyağ veya yağda glase etmek için bu düzeyi seçin.
Soslu et
Pişirilmiş yahnileri, kendi suyunda pişen yemekleri veya haşlanmış et parçalarını servis sıcaklığına ısıtmak için bu
düzeyi seçin.
Çorba ve soslar
Hazır çorba ve sosları servis sıcaklığına ısıtmak için bu düzeyi seçin.

5.3

Önkoşullar, bilgiler ve uyarılar
Bir pişirme sürecini başlattığınızda veya bir pişirme süreci sürmekteyken aşağıdaki semboller, bilgiler ve uyarılar
görüntülenebilir.
El duşunu kullanmayın
Kazanda yağda kızartma yaparken bu sembol görüntülenir.
Kazanı tamamen devirin
Kazanda yağda kızartma yaptınız ve yağı boşaltmak için kazanı tamamen kaldırmadınız.
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1. Kazanı tamamen devirin [} 20].
2. İçindeki yağı tamamen boşaltın.
3. Ardından kazanı tekrar tamamen indirin [} 20].
Kazanı tamamen indirin
Manuel bir işletim modu veya akıllı bir pişirme süreci seçtiniz ve kazan tamamen indirilmemiş durumda.
1. Kazanı tamamen indirin [} 20].
Kazan kapağını tamamen açın
Manuel bir işletim modu veya akıllı bir pişirme süreci seçtiniz ve kazan kapağı tamamen açılmamış durumda.
1. Kazan kapağını tamamen açın [} 18].
Kazan valfinin kapatılması
Manuel bir işletim modu veya akıllı bir pişirme süreci seçtiniz ve kazan valfi açık durumda.
1. Kazan valfini kapatın [} 21].
Kazan valfini derhal kapatın
Kazanda yağda kızartma yaptınız ve kızartma yağını boşaltmak için kazanı tamamen devirmediğiniz halde kazan
valfini açtınız.
1. Derhal kazan valfini kapatın [} 21].
2. Kazanı tamamen devirin [} 20].
3. İçindeki yağı tamamen boşaltın.
4. Ardından kazanı tekrar tamamen indirin [} 20].
Sepeti kaldırın
Manuel bir işletim modu veya akıllı bir pişirme işlemi seçtiniz ve bir önceki pişirme işleminden kalan sepet henüz
kaldırılmamış durumda.
1. Düğmeye basın:

> Kazan tamamen yukarıya kaldırılır.
Kazan sıcaklığı fazla yüksek
Kazana otomatik su doldurma fonksiyonuyla su doldurmak istiyorsunuz, ancak fonksiyon kapalı durumda. Kazanın
sıcaklığı fazla yüksektir.
1. Kazanın kendiliğinden soğumasını bekleyin. Soğumayı soğuk su veya buzla hızlandırmaya çalışmayın. Kazan
soğuduğunda otomatik su doldurma işlemini tekrar kullanabilirsiniz.
Otomatik su doldurma devre dışı
Bu sembol, aşağıdaki durumlarda görüntülenir:
n

Kazan kapağı tamamen açık değil.
Kazan kapağını tamamen açın [} 18].

n

Kazan tamamen indirilmiş durumda değil.
Kazanı tamamen indirin [} 20].

n

Yağda kızartma işlemi yapıyorsunuz.
Su girişi ancak artık yağda kızartma işlemi yapılmadığı ve kızartma yağı tamamen boşaltıldığında tekrar
devreye girer.

n

Yağda kızartma işlemi yaptıktan sonra kazanı tamamen devirmediniz.
Kazanı tamamen devirin [} 20].
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5.4

Malzemelerin akıllı pişirme sistemiyle pişirilmesi

5.4.1

Akıllı pişirme sürecinin başlatılması
Akıllı bir pişirme sürecini üç farklı şekilde başlatabilirsiniz:
n

iCookingSuite yardımıyla

n

Programlama modu [} 59] yardımıyla

n

Arama yardımcısı yardımıyla

iCookingSuite
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:

> iCookingSuite sisteminde akıllı bir pişirme sürecini üç farklı şekilde başlatabilirsiniz:
n

İstediğiniz işletim modunu, örneğin Sebze ve garnitür şıkkını seçin.

n

İstediğiniz pişirme yöntemini, örneğin Kendi suyunda pişirme şıkkını seçin.

n

İstediğiniz işletim modunu ve pişirme yöntemini seçin.

Seçiminizi yaptıktan sonra ilgili akıllı pişirme süreçleri görüntülenir.
Programlama modu
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

> Kayıtlı bütün akıllı pişirme süreçleri görüntülenir.
Arama yardımcısı
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Akıllı pişirme sürecinin adını girin.

> İstenen akıllı pişirme süreci görüntülenir.

5.4.2

Akıllı pişirme sürecinin başlatılması
Bu bölümde, Kendi suyunda pişirme / buğulama pişirme süreci aracılığıyla, akıllı bir pişirme sürecinin nasıl
seyrettiği gösterilmiştir. Her akıllı pişirme sürecinin istenen sonuca farklı pişirme parametreleriyle ve pişirme
adımlarının belirli bir ideal sırayla uygulanması suretiyle ulaştırdığını unutmayın.

1. İstediğiniz kazanı seçin.
2. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
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4. Düğmeye basın: Kendi suyunda pişirme / buğulama

> Akıllı pişirme süreci başlatılır ve kazan, kaydedilmiş olan sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılır.
5. İstediğiniz sonucu, pişirme parametreleri aracılığıyla ayarlayın [} 35].

> Kısa süre içinde gösterge değişerek Cockpit [} 39] açılır.
6. Ünitedeki talimatları izleyin.

> Pişirme süresi sona erdiğinde veya gereken merkez sıcaklığına ulaşıldığında yemeğin istenen sonuca ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmenizi isteyen bir sinyal sesi öter.
7. Pişirme sonucu isteklerinize uygunsa malzemeyi kazandan çıkartın.
8. Pişirme sonucu henüz isteklerinize uygun değilse pişirme sürecini, önerilen seçeneklerden biriyle devam
ettirin.

5.5

Pişirme sonucunun isteğe uyarlanması
Hangi akıllı pişirme sürecini seçtiğinize bağlı olarak farklı pişirme parametreleri ve fonksiyonlar görüntülenir.
Pişirme süreçlerinde, ülkenize uygun şekilde ideal pişirme sonucuna ulaşılmasını sağlayacak standart ayarlardan
yararlanılır. Bu parametreleri basit parmak hareketleriyle [} 17] veya çevirmeli merkezi ayar düğmesiyle [} 17]
isteklerinize uyarlayabilir ve ek fonksiyonlar seçebilirsiniz. Pişirme sürecinin seyri, bu ayarlara bağlı olarak değişiklik
gösterir. İşlemin seyrini her zaman Cockpit [} 39] üzerinden gözleyebilirsiniz.

5.5.1

Pişirme parametreleri
Mühürleme seviyesi
Bu pişirme parametreleri yardımıyla malzemenin kavrulmasını isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Kavrulma
seviyesini isteklerinize uyarlamak için herhangi bir seviyeyi seçin. Kavrulma seviyesi ne kadar düşük olursa, pişirme
kayıpları o kadar az olur. Yok seçerseniz Kavurma adımı atlanır. Küçük parçalı, zaten kavrulmuş olan et
pişiriyorsanız veya özenli demlendirme yapmak istiyorsanız Yok şıkkını seçin.
Kavurma işlemi sırasındaki çok yüksek sıcaklıklar sayesinde malzemenin dış yüzeyindeki bakteriler güvenli şekilde
yok edilir. Bu şekilde malzemeler, düşük merkez sıcaklığında bile hijyenik açıdan kusursuz şekilde pişer.
Kızarıklık
Bu pişirme parametreleri yardımıyla, malzemenin yüzey renginin ne kadar koyulaşacağını ayarlayabilirsiniz.
Renklenme seviyesini isteklerinize uyarlamak için herhangi bir seviye seçin. Renklenmeyi arttıran baharatlar, otlar
veya harçlarla marine edilmiş olan malzemeler daha çabuk ve daha kuvvetli renklenir. Bu durumda daha düşük bir
renklenme seviyesi seçin.
Delta T pişirme
Bu pişirme parametresiyle malzemeler pişirme sıvısının sıcaklığıyla merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığı arasındaki
sabit bir farkla pişirilir. Pişirme sıvısının sıcaklığının, merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığıyla sabit bir farkı koruyacak
şekilde yavaş yavaş arttırılması sayesinde malzemeler yavaş yavaş ve gayet hassas şekilde pişer. Pişirme kayıpları
minimuma iner. 10 °C ile 60 °C arasında bir fark seçebilirsiniz. Ardından istediğiniz merkez sıcaklık sensörü
sıcaklığını ayarlamanız gerekir.
Pişirme sıvısının sıcaklığıyla merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığı arasındaki fark ne kadar düşük olursa malzeme o
kadar yavaş ve hassas şekilde pişer. Pişirme sıvısının sıcaklığıyla merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığı arasındaki
fark ne kadar yüksek olursa malzeme o kadar hızlı pişer.
Et türü
Bu pişirme parametresiyle, beyaz et mi yoksa kırmızı et mi hazırlayacağınızı belirlersiniz. Beyaz et, örneğin domuz
eti veya kümes hayvanı etidir. Kırmızı et, örneğin dana veya kuzu etidir.
Pişirilecek malzemenin kalınlığı
Bu pişirme parametresiyle malzemenin ince mi yoksa kalın mı olduğunu belirlersiniz. 2 cm’den ince malzemeler için
İnce ayarını seçin. 2 cm’den kalın malzemeler için Kalın ayarını seçin.
Pişirilecek malzemelerin büyüklüğü
Bu pişirme parametresiyle malzemenin ne büyüklükte olduğunu belirlersiniz.
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n

Fileto dilimleri veya bıldırcın göğsü gibi malzemeler için Küçük ayarını seçin. Rosto, bütün ördek veya kuzu döş
gibi malzemeler için Büyük ayarını seçin.

n

Susam için Küçük ayarını seçin. Badem için Büyük ayarını seçin.

n

53 g’dan hafif yumurtalar için Küçük ayarını seçin. 64 g’dan ağır yumurtalar için Büyük ayarını seçin.

Pişirme süresi
Bu pişirme parametresiyle, malzemenin istenen pişirme sonucuna veya istenen bir pişme seviyesine ne kadar
sürede erişeceğini belirlersiniz. Bazı akıllı pişirme süreçlerinde ünitenizi, seçtiğiniz ayarlarla kesintisiz olarak
çalıştırabilirsiniz. Bunun için, Sürekli işletim seçeneğini açın.
1. Süre seçeneğinde gösterilen seviyeyi seçin.
Pişirme süresini ayarladığınızda Merkez sıcaklığı parametresini kullanamazsınız.
Merkez sıcaklık sensörü
Bu pişirme parametresiyle, malzemenin merkez sıcaklık sensörü yardımıyla pişirilip pişirilmeyeceğini belirlersiniz.
Ardından istediğiniz merkez sıcaklık sensörü sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
Merkez sıcaklığı
Bu pişirme parametresiyle malzemenin merkez sıcaklığının veya pişme derecesinin ne kadar yüksek olacağını
belirlersiniz.
Merkez sıcaklığı ayarını yaparken lütfen, ülkenizde o gıda için geçerli olan hijyen yönetmeliklerine uyun.
Sepet
Bu pişirme parametresiyle malzemenin sepette mi yoksa sepetsiz mi pişirileceğini belirlersiniz.
Sıcaklık
Bu pişirme parametresiyle pişirme sıvılarının veya pişirme sıvısı içindeki malzemelerin hangi sıcaklığa kadar
ısıtılacağını belirlersiniz.
Akışkanlık
Bu pişirme parametresiyle örneğin çorbaların, hangi kıvamda olacağını belirlersiniz. Ayrıca, pirincin demlenmesini
mi haşlanmasını mı, taze puding mi yoksa derin dondurulmuş bir ürün mü hazırlamak istediğinizi belirlersiniz. Ayar
seçenekleri, akıllı pişirme sürecine bağlı olarak değişir.
Çikolata çeşitleri
Bu pişirme parametresiyle, beyaz çikolata mı, sütlü çikolata mı yoksa hafif bitter çikolata mı hazırlamak istediğinizi
belirlersiniz.

5.5.2

Talimatlar
Bir pişirme süreci sırasında aşağıdaki talimatlar görüntülenebilir.
Et suyu / sos dökün
Kavrulmuş olan malzemeye sıvı dökmeniz istenir.
Doldurun
Kazana sıvı doldurmanız istenir.
Yükleme
Üniteye malzeme yüklemeniz istenir.
Karıştırarak ekleyin
Sıvıya bir malzemeyi, örneğin çorba tozunu karıştırarak eklemeniz eklenir.
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Merkez sıcaklık sensörünü malzemeye sokun
Merkez sıcaklık sensörünü malzemeye sokmanız istenir.
Merkez sıcaklık sensörünü sıvıya daldırın
Merkez sıcaklık sensörünü pişirme sıvısına daldırmanız istenir.
Sıvı yağ doldurun
Kazana sıvı yağ doldurmanız istenir.
Zemin ızgarasını koyun
Kazana zemin ızgarasını koymanız istenir.
Kazan kapağını açın
Kazan kapağını açmanız istenir.
Kazan kapağını kapatın
Kazan kapağını kapatmanız istenir.
Karıştırın
Malzemeyi karıştırmanız istenir.
Çevirin
Malzemeyi çevirmeniz istenir.
Ufalayın
Malzemeyi ufalamanız istenir.
Ön ısıtmayı atla
Ön ısıtmayı atlamak istediğinizi onaylamanız istenir.
1. Ön ısıtmayı atlamak için şu düğmeye basın:
2. Ön ısıtma için şu düğmeye basın:
Kavurma tamamlandı
Malzemenin kavrulmasını tamamladığınızı onaylamanız istenir.
1. Bildirimi onaylamak için şu düğmeye basın:

5.5.3

Bilgiler
Bir pişirme süreci sırasında, ünitenin o sırada hangi pişirme adımlarını yürüttüğü görüntülenir.
Ön ısıtma
Ünite, ya manuel işletim modlarında ya da akıllı pişirme süreçlerindeki standart ayarlarda kayıtlı olan sıcaklığa kadar
ısıtılır.
Kalan süre
Akıllı pişirme sürecinin tamamlanmasına daha belirtilen kadar süre vardır.
Pişirme süreci sona erdi
Pişirme sürecinin sonuna gelinmiştir.
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5.5.4

Seçenekler
Bir pişirme süreci tamamlandığında aşağıdaki seçeneklerden biriyle devam edebilirsiniz.
Seçenekler, Cockpit’te pişirme parametrelerinin yanında görüntülenir.
Yeni parti
Bu seçenekle üniteye yeni bir parti yüklersiniz ve pişirme sürecini, tanımlanmış olan pişirme parametreleriyle
devam ettirirsiniz.
Zamanla devam
Bu seçenekle, pişirme süreci belirli bir süre boyunca devam ettirilir. Pişirme sürecinin sonunda seçenek seçilirse
pişirme sürecinin sürdürüleceği sürenin ayarlanabileceği bir pencere açılır.
1. İstediğiniz süreyi seçin.

>> Yaptığınız ayar birkaç saniye içinde otomatik olarak kaydedilir.
Cockpit’ten pişirme parametrelerine geri dönülürse genel görünüm gizlenir. Pişirme parametrelerini
değiştiremezsiniz. Ayarladığınız süre dolduğunda ya ünite boşaltılabilir ya da pişirme süreci bir seçenekle
sürdürülebilir.
Yerini değiştir
Merkez sıcaklık sensörü yardımıyla farklı farklı büyüklüklerde veya farklı pişme derecelerindeki farklı malzemeleri
bir arada hazırladığınızda bu seçeneği kullanırsınız:
1. Ayarlanan merkez sıcaklığına ulaşıldığında kazan kapağını açın.
2. Merkez sıcaklık sensörünü daha büyük bir malzeme parçasına veya daha yüksek merkez sıcaklığı gerektiren bir
parçaya sokun.
3. Daha küçük olan bütün malzemeleri kazandan çıkartın.
4. Kazan kapağını kapatın.
5. Düğmeye basın:

> Merkez sıcaklığını ayarlayabileceğiniz bir pencere görüntülenir.
6. İstediğiniz merkez sıcaklığını seçin.

>> Yaptığınız ayar birkaç saniye içinde otomatik olarak kaydedilir.
Bütün malzemeler istenen merkez sıcaklığına ulaşıncaya kadar bu adımı tekrarlayın.
Bekletme
Bu seçenekle sıcaklık, ayarlanan değerde tutulur. Bu seçeneği kullandığınızda malzemeler, önceden ayarlanan
sıcaklık veya merkez sıcaklığı yardımıyla aynı sıcaklıkta tutularak bekletilir. Böylece fazla pişmesi önlenmiş olur.
Pişirme kayıplarının olabildiğince düşük tutulması için, malzemenin Bekletme seçeneğiyle kazanda sadece kısa bir
süre bırakılması önerilir. Gece pişirme gibi bazı pişirme süreçlerinde Bekletme son pişirme adımıdır ve istenen
pişirme sonucuna ulaşıldığında otomatik olarak başlatılır.
1. Bekletme seçeneğinin parametresini uyarlamak için şu düğmeye basın:
2. Parametreleri isteklerinize uyarlayın.

>> Pişirme sürecinin sonuna ulaşıldığında otomatik olarak Bekletme pişirme adımı başlatılır.
Kaynatma
Bu seçenekle pişirme sıvısı, çorba veya sos kaynatılır.
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5.6

Akıllı pişirme sürecinin denetlenmesi

Akıllı pişirme sürecini başlattığınızda gösterge kısa süre sonra Cockpit’e geçer. Burada akıllı pişirme sürecinin
sırayla çalıştığı tüm pişirme adımları gösterilir. Etkin pişirme adımı işaretlenmiştir. Gelecekteki pişirme adımları
gizlenir. Pişirme adımı tamamlandığnda otomatik olarak sonraki pişirme adımı gösterilir.

5.7

Akıllı pişirme sürecinin iptal edilmesi
Genel görünüm
Her iki kazanda pişirme süreçleri başlattıysanız ve kazanlar genel görünüm [} 15]deyse pişirme süreçlerini aynı
anda iptal edebilirsiniz.
1. Düğmeye basın:

>> Pişirme süreçleri iptal edilir.
Odaklanmış görünüm
Odaklanmış görünüm [} 15]de pişirme sürecini aşağıdaki şekillerde iptal edebilirsiniz:
1. Şu düğmeye basıp basılı tutun:

> Pişirme süreci iptal edilir.
2. Düğmeye basın:

> Pişirme sürecinin gerçekten iptal edilip edilmeyeceği sorulur.
3. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın: TAMAM
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Manuel pişirme
iVario, manuel işletim modlarıyla kendinize özgü el sanatınızda size destek verir.
İşletim modunu seçerek malzemeyi haşlamak mı, fırınlamak mı yoksa yağda kızartmak mı istediğinizi belirlersiniz.
Bunun için, kazan sıcaklığını ve pişirme süresini ayarlayıp gereken bütün kararları kendiniz verin. Böylece
malzemenin, tam istediğiniz gibi çıkması konusunda kontrol sizde olur.

İşletim modları
İptal

Pişirme parametreleri

Ek fonksiyonlar

İşlemler

6.1

Önkoşullar, bilgiler ve uyarılar
Bir pişirme işlemini başlatmadan önce veya malzemeyi pişirdiğiniz sırada, akıllı pişirme süreçlerinde görüntülenen
bilgilerle aynı bilgiler görüntülenebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için şuraya bakın: Önkoşullar, bilgiler ve
uyarılar [} 32]

6.2

Pişirme sonucunun isteğe uyarlanması

6.2.1

Pişirme parametreleri
Sıcaklık
Bu pişirme parametresiyle pişirme sıvılarının veya pişirme sıvısı içindeki malzemelerin hangi sıcaklığa kadar
ısıtılacağını belirlersiniz.
Pişirme süresi
Bu pişirme parametresiyle malzemenin istenen pişirme sonucuna ne kadar sürede erişeceğini belirlersiniz. Pişirme
süresini ayarladığınızda Merkez sıcaklığı parametresini kullanamazsınız.
Alternatif olarak ünitenizi, seçtiğiniz ayarlarla kesintisiz olarak çalıştırabilirsiniz. Bunun için, Sürekli işletim
seçeneğini açın.
sembolüne basın ya da Pişirme süresi ayarını,
1. Ünitenizi sürekli işletim modunda çalıştırmak istiyorsanız ya
şu mesaj görüntüleninceye kadar sağa doğru çekin: Sürekli işletim
Merkez sıcaklığı
Bu pişirme parametreleri yardımıyla, malzemenin merkez sıcaklığının ne kadar olması gerektiğini belirlersiniz.
Merkez sıcaklığını ayarladığınızda Pişirme süresi parametresini kullanamazsınız.
PowerBoost
Bu pişirme parametresiyle, suyun ne kadar kuvvetle kaynatılacağını belirlersiniz. Şu üç seviye arasından seçim
yapabilirsiniz:
n
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6.2.2

n

2. seviye: Kaynatma

n

3. seviye: Kuvvetli kaynatma

Ek fonksiyonlar
Ön ısıtma
Bu ek fonksiyonla kazan tanımlanmış bir sıcaklığa kadar ısıtılır.
Hassas pişirme
Bu ek fonksiyonla kazan, süt gibi hassas gıdaların dibini tutmayacağı şekilde ısıtılır. Bu fonksiyonu başlattığınızda
ideal kazan sıcaklığı otomatik olarak ayarlanır.
Delta T pişirme
Bu ek fonksiyonla malzemeler pişirme sıvısının sıcaklığıyla merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığı arasındaki sabit bir
farkla pişirilir. Pişirme sıvısının sıcaklığının, merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığıyla sabit bir farkı koruyacak şekilde
yavaş yavaş arttırılması sayesinde malzemeler yavaş yavaş ve gayet hassas şekilde pişer. Pişirme kayıpları
minimuma iner. 10 °C ile 40 °C arasında bir fark seçebilirsiniz. Ardından istediğiniz merkez sıcaklık sensörü
sıcaklığını ayarlamanız gerekir.
Pişirme sıvısının sıcaklığıyla merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığı arasındaki fark ne kadar düşük olursa malzeme o
kadar yavaş ve hassas şekilde pişer. Pişirme sıvısının sıcaklığıyla merkez sıcaklık sensörünün sıcaklığı arasındaki
fark ne kadar yüksek olursa malzeme o kadar hızlı pişer.
Sepet
Bu ek fonksiyonla malzemenin sepette mi yoksa sepetsiz mi pişirileceğini belirlersiniz.

6.2.3

Talimatlar ve bilgiler
Pişirme işlemi sırasında, akıllı pişirme süreçlerinde görüntülenen talimatlarla [} 36] ve bilgilerle [} 37] aynı
talimatlar ve bilgiler görüntülenebilir.

6.3

Haşlama/kaynatma

6.3.1

Sıcaklık aralığı
Minimum pişirme sıvısı sıcaklığı

Maksimum pişirme sıvısı sıcaklığı

Varsayılan ayar

30 °C

Kaynama derecesi

Kaynama derecesi; PowerBoost
kademesi 1’e uygundur

Orijinal işletim kılavuzu
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6.3.2

Yiyecekleri haşlama

1. İstediğiniz kazanı seçin.
2. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
4. Kazan tabanının sıcaklığını ayarlayın.

> PowerBoost kademe 1 otomatik etkinleştirilir. PowerBoost kademesini değiştirebilir, hassas pişirme
fonksiyonunu veya Delta-T pişirme fonksiyonunu seçebilirsiniz. Ayrıca yiyecekleri sepetlerde pişirebilirsiniz.
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için şuraya bakın: Pişirme parametreleri [} 40]

> Yiyeceklerin pişirme süresi veya iç sıcaklık yardımıyla pişirmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Lütfen her iki
pişirme parametresinden birinin seçilmiş olmasına dikkat edin. Pişirme parametrelerinin kombinasyonu
mümkün değildir.
5. Malzemeleri pişirme süresi yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
6. Pişirme süresini ayarlayın.
7. Malzemeleri merkez sıcaklığı yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
8. Merkez sıcaklığını ayarlayın.

> Ünite ısınır. Ünitede kazanın kapağı kapalıyken ön ısıtma yapıldığında, ünite kaynama sıcaklığının sadece 3 °C
altında bir sıcaklığa ulaşır. Böylece kazanda basınç oluşması önlenir.

> Ünite ısındığında ürünü yüklemeniz istenir.
9. Üniteyi yükleyin.
10. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

> Pişirme süresi sona erdiğinde veya gereken merkez sıcaklığına ulaşıldığında yemeğin istenen sonuca ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmenizi isteyen bir sinyal sesi öter.
11. Pişirme sonucu isteklerinize uygunsa malzemeyi kazandan çıkartın.

6.4

Tavada kızartma

6.4.1

Genel güvenlik talimatları
n

Yanmaktan ve haşlanmaktan şu şekilde korunursunuz:
– Yanmaktan ve haşlanmaktan korunmak için kişisel koruyucu donanımlarınızı
kullanın.
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– Asla kazanda izin verilen dolum seviyelerinin altına inmeyin veya üstüne
çıkmayın.
– Tavada kızartmaya başlamadan önce iç sıcaklık sensörünün kurumasını sağlayın.
– Sıcak yağ veya katı yağa büyük miktarlarda ıslak yiyecekler eklemeyin.
n

Yangın tehlikesinden şu şekilde korunursunuz:
– Asla sıcak sıvı veya katı yağın içine su dökmeyin.

n

Mal kaybı, yaralanma veya ölümcül kazalardan şu şekilde korunursunuz:
– Yanan yağ veya katı yağı asla su ile söndürmeye çalışmayın.

6.4.2

6.4.3

Sıcaklık aralığı
Minimum kazan tabanı sıcaklığı

Maksimum kazan tabanı sıcaklığı

Varsayılan ayar

30 °C

250 °C

200 °C

Yiyecekleri tavada kızartma

1. İstediğiniz kazanı seçin.
2. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
4. Kazan tabanının sıcaklığını ayarlayın.

> Yiyeceklerin pişirme süresi veya iç sıcaklık yardımıyla pişirmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Lütfen her iki
pişirme parametresinden birinin seçilmiş olmasına dikkat edin. Pişirme parametrelerinin kombinasyonu
mümkün değildir.
5. Malzemeleri pişirme süresi yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
6. Pişirme süresini ayarlayın.
7. Malzemeleri merkez sıcaklığı yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
8. Merkez sıcaklığını ayarlayın.

> Ünite ısınır. Ünite ısındığında üniteyi yüklemeniz istenir.
9. Üniteyi yükleyin.
10. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

> Pişirme süresi sona erdiğinde veya gereken merkez sıcaklığına ulaşıldığında yemeğin istenen sonuca ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmenizi isteyen bir sinyal sesi öter.
Orijinal işletim kılavuzu
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>
11. Pişirme sonucu isteklerinize uygunsa malzemeyi kazandan çıkartın.

6.5

Yağda kızartma

6.5.1

Genel güvenlik talimatları
n

Yanmaktan ve haşlanmaktan şu şekilde korunursunuz:
– Yanmaktan ve haşlanmaktan korunmak için kişisel koruyucu donanımlarınızı
kullanın.
– Asla kazanda izin verilen dolum seviyelerinin altına inmeyin veya üstüne
çıkmayın.
– Yağda kızartmaya başlamadan önce kazan contasının kuru olmasını sağlayın.
– Yağda kızartmaya başlamadan önce iç sıcaklık sensörünün kurumasını sağlayın.
– Sıcak yağ veya katı yağa büyük miktarlarda ıslak yiyecekler eklemeyin. Donmuş
gıdalar gibi nemli yiyecekler yağ veya katı yağların köpürmesine neden olur.
– Kazandan çıkarmadan önce sıcak yağ veya katı yağları tamamen soğutun.

n

Yangın tehlikesinden şu şekilde korunursunuz:
– Kazanda izin verilen doluluk seviyesinin altına asla inmeyin.
– Asla sıcak sıvı veya katı yağın içine su dökmeyin.
– Yağ veya katı yağdaki gıda artıklarını ve kirleri düzenli olarak temizleyin.
– Yağda kızartma yapmadan önce yağ veya katı yağın kalitesini kontrol edin.
– Yağı veya katı yağı düzenli olarak değiştirin. Eski yağ kolayca ateş alır ve
köpürerek taşma eğilimindedir.

n

Mal kaybı, yaralanma veya ölümcül kazalardan şu şekilde korunursunuz:
– Yanan kızartma yağını veya katı yağı asla su ile söndürmeye çalışmayın.

6.5.2

Kısıtlı fonksiyon kapsamı
Güvenliğiniz için yiyecekleri kızartırken aşağıdaki fonksiyonları kullanamazsınız:
Otomatik su doldurma
Yiyecekler yağda kızartılırken şu sembol gösterilir:
Ancak kazanı tamamen kaldırıp yağ veya katı yağ çıkardığınızda kazanı tekrar otomatik su doldurma sistemiyle
doldurabilirsiniz.
Kazan valfini aç
Yiyecekleri yağda kızartırken asla kazan valfini açmayın. Uyarı sinyali verilir ve kazan valfini kapatmak için
uyarılırsınız.

6.5.3

Sıcaklık aralığı
Minimum yağ sıcaklığı

Maksimum yağ sıcaklığı

Varsayılan ayar

30 °C

180 °C

175 °C

Yağ veya katı yağı kazanın kapağı kapalıyken ısıtmak için yağ veya katı yağ maksimum 150 °C’ye ısıtılır. Lütfen
gıdalardaki akrilamit [} 92] miktarına yönelik şu uyarıları dikkate alın.
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6.5.4

Kazana yağ doldurulması ve kazandan yağ boşaltılması
Kazana kolayca yağ doldurmak ve boşaltmak için yağ arabasını kullanın. Yağ arabası yardımıyla kazana maksimum
180 °C sıcaklığa sahip olan yağı pompalayabilirsiniz. Kızartma işleminden sonra yağı yağ arabasına geri
doldurabilirsiniz.
Yağ arabasını doldurun

a

Tahliye açıklığı kapalı durumda.

1. Yağ arabasının kapağını açın.
2. İstediğiniz miktarda yağı, yağ arabasına doldurun. Bunu yaparken yağ arabasının 15 - 49 L arasındaki minimum
ve maksimum dolum miktarlarını dikkate alın.
Katı yağı eritin

a

Yağ arabasında en az 15 litre katı yağ bulunuyor.

1. Isıtmadaki şalteri 0 konumundan I konumuna alın.

> Yağ 80 °C’de ısıtılarak sıvı hale getirilir. Isıtma çalışmaya devam ederken pompa çalışmaz.
2. Yağ sıvı hale geldiğinde ısıtmanın şalterini I konumundan 0 alın.

> Isıtma kapatılır. Şimdi kazana yağ doldurabilirsiniz.
Kazanı doldurun

a

Yağ arabasında sıvı halde yağ bulunur.

1. Yağ arabasını cihaza doğru sürün.
2. Çıkış borusunu kazan üzerine, yağın güvenli bir şekilde kazan içerisine akabilecek şekilde eğin.
3. Yağ arabasının sabitleme frenlerini çekin.
4. Yağ arabasını şebeke kablosu ile elektrik hattına bağlayın.
5. Yağ arabasını çalıştırın.
6. Pompanın şalterini 0 konumundan I konumuna alın.

> Yağ arabası kazanın içine yağ pompalar.
7. Kazana istenen miktarda yağ doldurulduktan sonra pompanın şalterini I konumundan 0 konumuna alın
8. Yağ arabasını elektrik hattından ayırın, sabitleme frenini serbest bırakın ve yağ arabasını muhafaza edildiği yere
geri götürün.
UYARI! Yanma tehlikesi! Kazana sıcak yağ pompalandığında çıkış borusu çok fazla ısınır. Yağ
arabasını sadece saplarından tutun.
Kazanı boşaltın

a

Tahliye açıklığı kapalı durumda.

1. Yağ arabasını cihazın yanına sürün ve kazan çıkışının yüksekliğine getirin.
2. Yağ arabasının sabitleme frenlerini çekin.
3. Yağ arabasının kapağını açın ve filtreyi açıklığa yerleştirin.
4.

UYARI! Yanma tehlikesi! Kazan fazla hızlı devrildiğinde, sıcak yağ dışarıya sıçrayabilir. Yanmaktan
korunmak için kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanın. Kazanı dikkatli şekilde devirin ve yağın tam olarak
yağ arabasının açıklığına akmasına dikkat edin. Yağ arabasındaki filtrenin taşmamasına dikkat edin. Sadece bu
şekilde yağın tamamının filtreden geçtiğinden emin olabilirsiniz.

5. Kazanın tamamını, kazan komple boşalana kadar devirin.
6. Filtreyi çıkartın ve temizleyin.
7. Yağ arabasının kapağını kapatın.
8. Sabitleme frenini serbest bırakın ve yağ arabasını muhafaza edildiği yere geri götürün.

6.5.5

Katı yağı eritin
Kazanı yağ arabasıyla doldurmazsanız [} 45] katı yağ eriyebilir.

Orijinal işletim kılavuzu

45 / 100

6 | Manuel pişirme

1. Kazana katı yağ doldurun. Doldururken kazandaki izin verilen minimum ve maksimum dolum seviyesi [} 17]ne
uyun.
2. Yağda kızartma manuel işletim modunu seçin.

>> Kazan otomatik olarak ayarlanan sıcaklığa ısıtılır. Yağ sıvı hale geçer. Yağ istenen sıcaklığa ulaştığında kazanı
yüklemek için yönlendirilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için şuraya bakın: Yiyecekleri yağda
kızartma [} 46]

6.5.6

Yiyecekleri yağda kızartma
Yiyecekleri yağda kızartırken kızartma sepetlerinin kullanılması önerilir. Bu nedenle aşağıdaki paragrafta kızartma
sepetlerinin yardımıyla yağda kızartma açıklanır.

1. İstediğiniz kazanı seçin.
2. Kaldırma ve indirme sistemi için kolu monte edin.
3. Sepetleri asın.
4. Kazana sıvı yağ veya katı yağ doldurun [} 45].
5. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
6. Düğmeye basın:
7. Düğmeye basın:
8. Kazan tabanının sıcaklığını ayarlayın. TALİMAT! Sıvı yağ veya katı yağ teknik sorunlar nedeniyle 230 °C
sıcaklığa ulaşırsa ünite, güvenliğiniz için otomatik olarak kapanır. TALİMAT! Üniteyi tekrar işletime sokmak
için RATIONAL servis partnerinizle iletişime geçin.

> Yiyeceklerin pişirme süresi veya iç sıcaklık yardımıyla pişirmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Lütfen her iki
pişirme parametresinden birinin seçilmiş olmasına dikkat edin. Pişirme parametrelerinin kombinasyonu
mümkün değildir.
9. Malzemeleri pişirme süresi yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
10. Pişirme süresini ayarlayın.
11. Malzemeleri merkez sıcaklığı yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
12. Merkez sıcaklığını ayarlayın.

> Ünite ısınır. Ünite ısındığında üniteyi yüklemeniz istenir.
13. Üniteyi yükleyin.
14. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

> Sepetler otomatik indirilir.
15. Pişirme sırasında sepetleri kaldırmak şu düğmeye basın:
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> Ayarlanan pişirme süresi bittiğinde veya ayarlanan iç sıcaklığa ulaşıldığında sepetler otomatik olarak kaldırılır.
16. Pişirme sonucu isteklerinize uygunsa kızartma sepetlerini çıkarın.

6.6

Manuel pişirmeyi iptal et
Genel görünüm
Her iki kazanda malzeme pişiriyorsanız ve kazanlar genel görünüm [} 15]deyse işlemleri aynı anda iptal
edebilirsiniz.
1. Düğmeye basın:

>> Pişirme süreçleri iptal edilir.
Odaklanmış görünüm
Odaklanmış görünüm [} 15]de pişirme işlemini aşağıdaki şekillerde iptal edebilirsiniz:
1. Şu düğmeye basıp basılı tutun:

> Pişirme süreci iptal edilir.
2. Düğmeye basın:

> İşlemin gerçekten iptal edilip edilmeyeceği sorulur.
3. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın: TAMAM

Orijinal işletim kılavuzu
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7

Basınçlı pişirme (isteğe bağlı seçenek)
TEHLİKE
Alkol içeren malzemelerle basınçlı pişirme yapıldığı takdirde haşlanma ve yanma tehlikesi
Sistem, 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 buharlaşarak veya malzemelerle birlikte kazandan yüksek hızda dışarı fışkırabilir. Bunun sonucunda ağır
şekilde haşlanabilir veya yanabilirsiniz.
1. Basınçlı pişirme işlemlerinde pişirme sıvısı olarak sadece su kullanın.
2. Daima kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın.
İsteğe bağlı basınçlı pişirme fonksiyonunda yüksek basınç yardımıyla kaynama sıcaklığı arttırılarak, yahniler, et
yemekleri, soslar, çorbalar ve türlülerde pişirme süresi % 35’e varan oranda kısaltılır. iVarioBoost ısıtma sistemi
kazandaki basıncı arttırır ve tüm pişirme işlemi boyunca basıncı sabit tutar. Böylece malzemenin hücre yapısı
korunur ve en kısa süre içinde olağanüstü kalitede yemekler servis edebilirsiniz. Daha kısa pişirme süreleri sizin için,
daha fazla kapasite ve daha fazla üretkenlik anlamına gelir.
Basınçlı pişirme sistemi, haftada en az bir kez basınçlı pişirme yaptığınız takdirde ideal şekilde çalışır. Bu seçeneği
daha seyrek kullanıyorsanız basınçlı pişirme sistemi tıkanabilir ve pişirmenin sonunda basınç düşüşü daha uzun süre
almaya başlayabilir. Bu durumda RATIONAL, haftada bir kez minimum dolum miktarı kadar suyla basınçlı bir
pişirme işlemi başlatmanızı tavsiye eder. Böylece basınçlı pişirme fonksiyonunun sağlıklı şekilde çalışmasını
garantilemiş olursunuz.

İşletim modu
İptal

Pişirme parametreleri

İşlemler

7.1

Genel güvenlik talimatları
n

n

n

Kazanın kapağının buhar başlığı, sert çarpmalarda çıkabilir ve yemeğin içine
düşebilir. Buhar başlığı fark edilmeden servis edilebilir ve buhar başlığının parçaları
yutulabilir.
Basınç altında asla yağ, süt veya bağlanmış sosları pişirmeyin. Bu yiyecekler basınç
oluşturmak için çok az su içerir. Yiyecekler yanabilir.
Yanmaktan ve haşlanmaktan şu şekilde korunursunuz:
– Yanmaktan ve haşlanmaktan korunmak için kişisel koruyucu donanımlarınızı
kullanın.
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– Asla kazanda izin verilen dolum seviyelerinin altına inmeyin veya üstüne
çıkmayın.
– Basınç altında alkolde pişirilen yemekleri pişirmeyin. Alkolün kaynama derecesi
sudan daha düşüktür ve taşabilir.
– Basınçlı pişirmeden sonra kazanın kapağını dikkatli bir şekilde açın. Sıcak
yiyecekler köpürerek taşabilir veya dışarı sıçrayabilir.
7.2

Talimatlar
Aşağıdaki, ek talepler basınçlı pişirme sırasında size gösterilir.
Maksimum dolum miktarına uyun
Kazanda maksimum dolum miktarının aşılmaması için onaylamanız talep edilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek
için şuraya bakın: Dolum seviyeleri [} 17]
1. Bildirimi onaylamak için şu düğmeye basın:
Kazanın kapağını kilitleme
Kazan kapağını kilitlemeniz talep edilir.
1. Düğmeye basın:

> Kazan kapağı otomatik olarak kilitlenir.
Kazanın kapağının kilidini açma
Kazan kapağının kilidini açmanız istenir.
1. Düğmeye basın:

> Kazan kapağının kilidi otomatik olarak açılır.

7.3

Bilgiler
Aşağıdaki, ek bilgiler basınçlı pişirme sırasında size gösterilir.
n

Basınç arttırma
Kazanda basınç oluşur.

n

Basınç düşürme
Kazanda basınç oluşur. Basınç tamamen boşalana kadar bekleyin. Üniteyi kapatmayın.

7.4

İsteğe bağlı seçenekler
Basınçlı pişirme fonksiyonuna sahip akıllı pişirme süreci seçilirse aşağıdaki ek seçenek gösterilir.
Zamanla devam
Bu seçenekle, pişirme süreci belirli bir süre boyunca devam ettirilir.

7.5

Malzemenin tam pişirilmesi
TEHLİKE
Alkol içeren malzemelerle basınçlı pişirme yapıldığı takdirde haşlanma ve yanma tehlikesi
Sistem, 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 buharlaşarak veya malzemelerle birlikte kazandan yüksek hızda dışarı fışkırabilir. Bunun sonucunda ağır
şekilde haşlanabilir veya yanabilirsiniz.
1. Basınçlı pişirme işlemlerinde pişirme sıvısı olarak sadece su kullanın.
2. Daima kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanın.

Orijinal işletim kılavuzu
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1. İstediğiniz kazanı seçin.
2. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:

> Ünite ısınır.
4. Malzemeleri pişirme süresi yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
5. Pişirme süresini ayarlayın.
6. Malzemeleri merkez sıcaklığı yardımıyla pişirmek için, şu düğmeye basın:
7. Merkez sıcaklığını ayarlayın.

> Ünite ısındığında ürünü yüklemeniz istenir.
8. Üniteyi yükleyin.
9. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:
10. Kazan kapağını kapatın.

UYARI! Kazanın kenarının temiz olmasına ve kazanla kazan kapağı arasında

UYARI! Kazan kapağı düzgün kapanmadığı takdirde ya
herhangi bir cisim bulunmamasına dikkat edin.
basınçlı pişirme işlemi başlatılamaz ya da basınçlı pişirme işlemi sırasında dışarıya sıcak buhar çıkar.
11. Şu düğmeye basıp basılı tutun:
mevcuttur.

UYARI! Kazanın kapağını kilitlerken parmak ve ellerin ezilme tehlikesi

UYARI! Kazan kapağı kilitlenirken üniteyle aranızda mesafe bırakın.

> Kazan kapağı kilitlenir. Kazandaki basınç arttırılır. Ayarlanan pişirme süresi dolduğunda veya ayarlanan merkez
sıcaklığına ulaşıldığında kazandaki basınç düşürülür.
12. Şu düğmeye basıp basılı tutun:

> Kazanın kapağının kilidi açılır ve pişirme süreci sonlandırılır. TALİMAT! Kazanın kapağını açmanız istendiğinde
kazan kapağını açın. TALİMAT! Kazan kapağını açmazsanız kazanda vakum oluşabilir ve sonradan kapağı
açamayabilirsiniz.
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iZoneControl
iZoneControl sayesinde kazan tabanını ayrı ayrı sıcaklık alanlarına bölerek bunları farklı sıcaklıklarda
çalıştırabilirsiniz. Böylece, kullanılmayan alanlar soğuk kalabilir. Her ısıtma alanı için istediğiniz sonucu girip pişirme
sürecini başlatırsınız. Isıtma alanı, istediğiniz sonucun elde edilmesini sağlayacak optimum sıcaklığa kadar ısıtılır.
Bu akıllı yardımcı, Tip 2-XS için isteğe bağlı seçenek olarak mevcuttur.

NOT
Bölgeler arasındaki sıcaklık farkı 130 °C’den fazla olmamalıdır.

Kazan bölümlemesi

Reçete seçim penceresi

Kazandaki yerleşim

Ön ayarların düzenlenmesi

Bölge

Isıtma yüzeyi

İşlemler

8.1

Reçeteler

8.1.1

Önceden ayarlanmış bonlar
Farklı işletim modlarında hazır reçeteler kullanabilirsiniz.

Orijinal işletim kılavuzu
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1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

> Hazır reçeteler görüntülenir.
>> Reçeteleri şimdi konumlandırabilir [} 58] veya kendi reçetelerinizi oluşturabilirsiniz [} 52].

8.1.2

Kendi reçetenizi oluşturma
Reçete tahtasına istenen herhangi bir manuel çalışma modunu, akıllı pişirme sürecini veya programı ekleyebilirsiniz.
Kombinasyon ürün sepeti olarak kaydedilmezse reçete tahtası, yeni ürün sepetini yüklediğiniz anda üstüne yazılır.
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
1. Reçete tahtasına akıllı bir pişirme süreci eklemek için şu düğmeye basın:
2. Pişirme süreçlerinin listesinde gezinin veya pişirme süreçlerinin listesini filtrelelemek için bir işletim modunu
bir pişirme yöntemiyle kombine edin.
3. Reçete tahtasına manuel bir program eklemek için şu düğmeye basın:
4. Reçete tahtasına akıllı bir program eklemek için şu düğmeye basın:
5. Reçete tahtasına bir ürün sepeti eklemek için şu düğmeye basın:
6. İstenen öğeyi sürükleyip alt kısma bırakın.

> Öge reçete olarak görüntülenir.
Reçetelerin düzenlenmesi
1. Bir reçetenin pişirme parametrelerini düzenlemek için şu düğmeye basın:

> Reçetenin pişirme parametreleri görüntülenir.
2. Pişirme parametrelerini isteklerinize uyarlayın.
3. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için şu düğmeye basın:
Reçete tahtasından tahtasından reçeteleri silme
1. Reçete tahtasından bir reçeteyi silmek için şu düğmeye basın:
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Reçete tahtasının kaydedilmesi

1. Reçete tahtasına bir ad vermek için şu düğmeye basın:
2. Reçeteyi sadece geçici olarak reçete tahtasına eklemek için şu düğmeye basın:
3. Reçete tahtasını kaydetmek için şu düğmeye basın:

>> Reçeteler ürün sepeti olarak kaydedilir. Ürün sepeti, programlama modunda görüntülenir.

8.1.3

Reçete tahtasının düzenlenmesi
Reçete tahtasına istenen akıllı pişirme sürecini veya herhangi bir programı ekleyebilirsiniz. Kombinasyon ürün
sepeti olarak kaydedilmezse reçete tahtası, yeni ürün sepetini yüklediğiniz anda üstüne yazılır.
iCookingSuite

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. İstenen pişirme sürecinin arkasındaki şu düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
4. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
5. Düğmeye basın:

>> Akıllı pişirme süreçleri reçete tahtasında görüntülenir.

Orijinal işletim kılavuzu
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Programlama modu

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. İstenen programın veya ürün sepetinin arkasındaki şu düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
4. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
5. Düğmeye basın:

> Programlar ve ürün sepetleri reçete tahtasında görüntülenir.

8.2

Kazan bölümlemesi
iZoneControl yardımıyla kazan tabanlarını dört alana kadar bölebilirsiniz. Şu seçenekler mevcuttur:

8.2.1

n

Kazan başına 1 alan

n

Kazan başına 2 alan

n

Bir kazanda 3 alan, diğer kazanda 1 alan

Hazır kazan bölümlemeleri

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:
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3. Bir hazır kazan bölümlemesi seçin.
4. İstediğiniz kazanı seçin.

>> Kazan tabanı otomatik olarak alanlara bölünür. Bölümleri artık reçetelere atayabilirsiniz.

8.2.2

Kendi kazan bölümlerinizi oluşturma

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
4. Düğmeye basın:
5. Ya kullanılabilecek bölümlerin listesi içinde gezinin veya kullanılabilecek bölümlerin listesini sıralamak için 1, 2
veya 3 düğmelerine basın.
6. İstediğiniz kazan bölümlemesini seçin ve sürükleyip alt kısma bırakın.
Kazan bölümlemelerinin düzenlenmesi

Orijinal işletim kılavuzu
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1. Bir kazan bölümlemesini düzenlemek için şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:
3. Kazan resminde istediğiniz kısımlara dokunun.

> Bölge, isteklerinize uyarlanır.
4. Bölgeyi onaylamak için şu düğmeye basın:
5. Bir bölgeyi silmek için şu düğmeye basın:
6. Kazan bölümlemesini kaydetmek için şu düğmeye basın:
Kazan bölümlerinin silinmesi
1. Bir kazan bölümlemesini silmek için şu düğmeye basın:
Kazan bölümlerinin kaydedilmesi
1. Yeni kazan bölümlemelerine bir ad vermek için şu düğmeye basın:
2. Kazan bölümlemesini sadece geçici olarak eklemek için şu düğmeye basın:
3. Düzenlemeyi kaydetmek için şu düğmeye basın:

>> Kazan bölümlemeleri görüntülenir.

8.2.3

Kazanın bölgelere ayrılması
Kazan bölümleri ile çalışmadan da bir kazanı bölümlere ayırabilirsiniz. Bölümlere ayırma işlemi geçicidir ve kazana
kazan bölümleri atadığınızda önceki düzenlemenin üzerine yazılır.

1. İstediğiniz kazanı seçin.
2. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
3. Kazan resmindeki bir alana dokunun.

> O alan bir bölgeye dönüştürülür.
4. Bölgeyi onaylamak için şu düğmeye basın:
5. Bölgeyi genişletmek için şu düğmeye basın:
6. Düğmeye basın:
7. Kazan resminde istediğiniz kısımlara dokunun.

> Bölge, o alanları da içine alacak şekilde genişletilir.
8. Bölgeyi onaylamak için şu düğmeye basın:
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> Bölge onaylanır.
9. Yeni bir bölge eklemek için, kazanda henüz boş olan bir alana dokunun.
10. Onaylanmış bir bölgeyi silmek için şu düğmeye basın:
11. Düğmeye basın:

8.3

Kazandaki yerleşim

8.3.1

Önceden ayarlanmış kazan yerleşimi

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

> Hazır kazan yerleşimleri görüntülenir.
3. İstediğiniz kazan yerleşimini seçin.
4. İstediğiniz kazanı seçin.

>> Kazandaki yerleşim, ilgili ayarlarla otomatik olarak düzenlenir. Bölgeler, kayıtlı sıcaklığa kadar ısıtılır. Gereken
sıcaklığa ulaşıldığında üniteyi yüklemeniz istenir.

8.3.2

Kendi kazan yerleşimlerinizi oluşturma
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:
3. Düğmeye basın:
4. Düğmeye basın:
5. Kullanılabilecek kazan yerleşimlerinin listesinde gezinin veya listeyi sıralamak için 1, 2 veya 3 düğmelerine
basın.
Kazan yerleşiminin silinmesi
1. Bir kazan yerleşimini silmek için şu düğmeye basın:
Kazan yerleşimlerinin kaydedilmesi
1. Yeni kazan yerleşimine bir ad vermek için şu düğmeye basın:
2. Kazan yerleşimini kaydetmek için şu düğmeye basın:

>> Kazan yerleşimleri görüntülenir.

Orijinal işletim kılavuzu

57 / 100

8 | iZoneControl

8.4

Malzemelerin mit iZoneControl ile pişirilmesi
Malzemeleri şu dört yöntemle pişirebilirsiniz:

8.4.1

n

Önceden ayarlanmış bonlar [} 51]

n

Önceden ayarlanmış kazan yerleşimleri [} 57]

n

Manuel işletim modları [} 58]

n

Akıllı pişirme seyri [} 58]

Manuel işletim modları

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. İstediğiniz kazanı ve istediğiniz bölgeyi seçin.
3. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:

> Manuel işletim modları görüntülenir.
4. İstediğiniz işletim modunu seçin.

> Manuel işletim modu, kazana veya bölgeye atanır.
5. Pişirme parametrelerini isteklerinize uyarlamak için şu düğmeye basın:
6. Düğmeye basın:

> Pişirme parametreleri görüntülenir.
7. Pişirme parametrelerinde gereken değişiklikleri yapın ve yapılan değişiklikleri kaydetmek için şu düğmeye
basın:

> Kazan veya bölge, kayıtlı sıcaklığa kadar ısıtılır. Gereken sıcaklığa ulaşıldığında üniteyi yüklemeniz istenir.

8.4.2

Reçetelerin yerleştirilmesi
a Kazanı bölgelere ayırdınız [} 54].
1. Düğmeye basın:
2. İstediğiniz reçeteye basıp işaretleninceye kadar basılı tutun ve reçeteyi sürükleyip istediğiniz bölgeye bırakın.

> Bölge ısıtılır.
3. Alternatif olarak istediğiniz reçeteye ve istenen bölgeye basın.

> Reçete bölgeye atanır ve bölge ısıtılır.
>> Gereken sıcaklığa ulaşıldığında üniteyi yüklemeniz istenir.
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9

Programlama modu
Programlama modunda kendi manuel programlar [} 60]ınızı, akıllı pişirme süreçleri [} 61]nizi ve ürün sepetleri
[} 59]nizi oluşturabilir, kaydedebilir ve yönetebilirsiniz. Bunun için bütün manuel işletim modlarından, akıllı
pişirme süreçlerinden ve hazır programlanmış ürün sepetlerinden yararlanabilirsiniz.

Yeni program oluşturma
Manuel işletim modları

Ürün sepeti

Akıllı işletim modları

Alfabetik sıralama

Sık kullanılanlar

Tarihe göre sıralama

9.1

Ürün sepetinin programlanması
1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın: + Yeni öğe
3. Düğmeye basın:
4. Ürün sepetine akıllı pişirme süreçleri eklemek için şu düğmeye dokunun:

> Tüm akıllı pişirme süreçleri görüntülenir.
5. Listeyi kaydırın veya bir işletim modu seçin, ardından istediğiniz pişirme sürecine dokunun.

> Pişirme süreci

ile işaretlenir ve ürün sepetine eklenir.

6. Ürün sepetine kayıtlı programları eklemek için şu düğmeye dokunun:

> Tüm programlar görüntülenir.
7. Listeyi kaydırın ya da manuel veya akıllı programlar seçin, ardından istediğiniz programa dokunun.

> Pişirme süreci

ile işaretlenir ve ürün sepetine eklenir.

Ürün sepetinin kontrol edilmesi
1. Ürün sepetini kontrol etmek için şu düğmeye dokunun:

> Seçilen tüm akıllı pişirme süreçleri ve programlar görüntülenir.
2. Ürün sepetinden bir öğeyi silmek için şu düğmeye dokunun:
Program resmi

a

İçe aktardığınız resimler var [} 71].

1. Ürün sepetine bir resim atamak için, şu düğmeye dokunun:
2. Bir resim seçin.
3. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

Orijinal işletim kılavuzu
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Ürün sepetinin kaydedilmesi
1. Ürün sepetine ad vermek için şu düğmeye dokunun:
2. Bir ad girin.
3. Ürün sepetini kaydetmek için şu düğmeye dokunun:

>> Ürün sepeti, program listesinde görüntülenir.

9.2

Manuel program oluşturma
Şu işletim modlarını kullanabilirsiniz:
n

Haşlama/kaynatma

n

Tavada kızartma

n

Derin yağda kızartma

n

Hassas pişirme

Haşlama/kaynatma, Tavada kızartma veya Hassas pişirme işletim modlarının pişirme adımlarını Derin yağda
kızartma işletim modunun pişirme adımlarıyla bir arada kullanamazsınız.

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın: + Yeni öğe
3. Düğmeye basın:

> Kullanılabilecek pişirme adımlarına genel bakış görüntülenir.
4. İstediğiniz pişirme adımlarını seçin ve bunları sürükleyip alttaki alana bırakın.TALİMAT! Pişirme adımlarını
birbiriyle rastgele şekilde kombine edemezsiniz. Ön ısıtma ve yükleme, bir sütundan seçilmelidir. İşletim
modu ve pişirme sürecinin sonu başka bir sütundan seçilebilir.
5. Programa talimatlar eklemek için şu düğmeye dokunun:

> Kullanılabilecek talimatlara genel bakış görüntülenir.
6. İstediğiniz talimatları seçin ve bunları alttaki alana çekin.
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7. Bir pişirme adımını düzenlemek için şu düğmeye dokunun:

> Seçilen işletim moduna göre, ayarlanabilecek pişirme parametreleri ve ek fonksiyonlar görüntülenir.
1. Pişirme adımını isteklerinize uyarlayın.
2. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için şu düğmeye basın:
Başlangıç zamanı ön seçimi ve program resmi

a

İçe aktardığınız resimler var [} 71].

1. Programa bir başlangıç zamanı ön seçimi atamak için, şu düğmeye dokunun:
2. Düğmeye basın:

Başlangıç zamanı ön seçimi

3. Düğmeye basın: ON
4. Başlangıç zamanını girin.
5. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:
6. Programa bir resim atamak için, şu düğmeye dokunun:
7. Düğmeye basın:

Program resmi seçme

8. Bir resim seçin.
9. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:
Programın kaydedilmesi
1. Programa ad vermek için, şu düğmeye dokunun:
2. Ad girin.
3. Programı kaydetmek için şu düğmeye dokunun:

>> Program kontrol edilir. Bütün pişirme parametreleri eksiksiz olarak ayarlanmış ve mantıklı bir şekilde sıralanmış
durumdaysa program kaydedilir ve program listesinde görüntülenir.

>> Programda hata varsa hatalı kısım işaretlenir. Programı tekrar kaydetmeden önce hatayı düzeltin.

9.3

Akıllı program oluşturma
Akıllı bir pişirme sürecini programladığınızda sadece pişirme parametrelerini isteklerinize uyarlayabilirsiniz. Pişirme
adımlarının sırasını değiştirmek mümkün değildir.

Orijinal işletim kılavuzu
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1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Düğmeye basın: + Yeni öğe
3. Düğmeye basın:

> Neyi programlamak istediğiniz sorulur.
4. Şu şıklardan birini seçin:
n

İşletim modu

n

İşletim modu ve pişirme süreci

n

Pişirme yöntemi

Seçiminizi yaptıktan sonra ilgili akıllı pişirme süreçleri görüntülenir.
1. İstediğiniz akıllı pişirme sürecini seçin.

> Pişirme adımları görüntülenir. Şimdi pişirme parametrelerini isteklerinize uyarlayabilirsiniz. Bunun için, ilk
pişirme adımı kırmızı renkte işaretlenmiştir.

2. Düğmeye basın:
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> Seçilen pişirme sürecine göre, ayarlanabilecek pişirme parametreleri ve ek fonksiyonlar görüntülenir. Pişirme
sürecinin standart ayarları, şu sembolle belirtilir:
3. Pişirme parametrelerini isteklerinize uyarlayın.
4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için şu düğmeye dokunun:

> Pişirme adımları tekrar görüntülenir.
Başlangıç zamanı ön seçimi ve program resmi

a

İçe aktardığınız resimler var [} 71].

1. Programa bir başlangıç zamanı ön seçimi atamak için, şu düğmeye dokunun:
2. Düğmeye basın:

Başlangıç zamanı ön seçimi

3. Düğmeye basın: ON
4. Başlangıç zamanını girin.
5. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:
6. Programa bir resim atamak için, şu düğmeye dokunun:
7. Düğmeye basın:

Program resmi seçme

8. Bir resim seçin.
9. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:
Programın kaydedilmesi
1. Programa ad vermek için, şu düğmeye dokunun:
2. Bir ad girin.
3. Programı kaydetmek için şu düğmeye dokunun:

>> Program, program listesinde görüntülenir.

9.4

Programları düzenleme ve silme
a Manuel programları [} 60], akıllı pişirme süreçleri [} 61] veya ürün sepetleri [} 59] programlandı.
1. Programı düzenlemek için şu düğmeye basın:
Şu düzenleme seçeneklerini kullanabilirsiniz:

9.5

n

Ögeyi düzenleme

n

Ögeyi kopyalama

n

Ögeyi silme

Programları ve ürün sepetlerini başlatma
Manuel programlar
1. Bir manuel programı başlatmak için istenen programa tıklayın.
2. İstediğiniz kazanı seçin.

> Program hemen başlar. Tüm pişirme adımları görüntülenir.
3. iZoneControl sistemine bir manuel program göndermek için şu düğmeye basın:
4. Düğmeye basın:

>> Manuel program reçete tahtasında görüntülenir. Artık reçete her zamanki gibi konumlandırılabilir.
Akıllı pişirme süreçleri
1. Akıllı pişirme sürecini başlatmak için istenen programa tıklayın.
2. İstediğiniz kazanı seçin.

> Program hemen başlar. Tüm pişirme adımları görüntülenir.
Orijinal işletim kılavuzu
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3. iZoneControl sistemine bir akıllı pişirme süreci göndermek için şu düğmeye basın:
4. Düğmeye basın:

>> Akıllı program reçete tahtasında görüntülenir. Artık reçete her zamanki gibi konumlandırılabilir.
Ürün sepetleri
1. Bir ürün sepetini iZoneControl sistemine aktarmak için istenen ürün sepetine basın.

> Ürün sepetindeki tüm ögeler reçete tahtasında görüntülenir. Reçeteler artık her zamanki gibi
konumlandırılabilir.
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İşletim modları arasında geçiş yapma
iVario ile kolayca ve her zaman manuel pişirme, iCookingSuite ve iZoneControl işletim modları arasında geçiş
yapılabilir. Böylece otomatik, işgücü tasarrufu sağlayan akıllı pişirme ve istediğiniz manuel kumanda seçeneklerinin
optimum karışımından yararlanabilirsiniz.
n

iZoneControl sisteminde akıllı bir reçeteyi bir manuel işletim moduna dönüştürün.

n

iCookingSuite sisteminin bir akıllı pişirme sürecini iZoneControl sisteminde bir akıllı reçeteye dönüştürün.

n

iCookingSuite sisteminin bir akıllı pişirme sürecini bir manuel işletim moduna dönüştürün.

Akıllı reçetenin manuel işletim moduna dönüştürülmesi

a

Bir reçeteyi yerleştirdiniz. Pişirme işlemi devam ediyor.

1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

> Pişirme parametreleri görüntülenir.
3. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
4. Uygun manuel çalışma modunu seçin.

> Zaten bir pişirme işleminin sürmekte olduğunu belirten bir mesaj gösterilir.
5. Düğmeye basın: Çalışmakta olan süreci durdur/sürdür

>> Reçetelerin pişirme parametreleri devralınır ve manuel modda görüntülenir.
Akıllı pişirme sürecinin akıllı reçeteye dönüştürülmesi

a

Akıllı bir pişirme süreci başlatıldı. Pişirme işlemi devam ediyor.

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:

> Zaten bir pişirme işleminin sürmekte olduğunu belirten bir mesaj gösterilir.
2. Düğmeye basın: Çalışmakta olan süreci durdur/sürdür

>> Akıllı pişirme süreci iZoneControl sistemine gönderilir ve bir raf düzeyinde görüntülenir.
Akıllı pişirme sürecinin manuel moda dönüştürülmesi

a

Akıllı bir pişirme süreci başlatıldı. Pişirme işlemi devam ediyor.

1. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
2. Uygun manuel çalışma modunu seçin.

> Zaten bir pişirme işleminin sürmekte olduğunu belirten bir mesaj gösterilir.
3. Düğmeye basın: Çalışmakta olan süreci durdur/sürdür

>> Akıllı pişirme sürecinin pişirme parametreleri devralınır ve manuel modda görüntülenir.
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Ayarlar
Ünitenizin fabrika ayarlarını, kalıcı şekilde ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
1. Düğmeye basın:

> Bütün ayar seçeneklerine genel bakış ekranı görüntülenir:
n

Sık kullanılanlar [} 66]

n

Gösterim [} 66]

n

Işık [} 68]

n

Ses [} 68]

n

Pişirme sistemi [} 70]

n

Pişirme [} 70]

n

Temizlik

n

Veri yönetimi [} 70]

n

Ağ ayarları [} 73]

n

MyEnergy

n

Messenger

n

Kullanıcı profili [} 73]

n

Servis [} 73]

n

ConnectedCooking [} 74]

Listeyi kaydırıp istediğiniz kategoriye basarak ayarları değiştirebilirsiniz. Her kategoriye, basit Parmak hareketleri
[} 17] veya çevirmeli merkezi ayar düğmesi [} 17] yardımıyla değiştirebileceğiniz ayar seçenekleri atanmıştır.

11.1

Sık kullanılanlar
Favorilerde, favori olarak işaretlediğiniz tüm ayarlar gösterilir.
1. Bir ayar seçin.
2. Düğmeye basın:

>> Ayar, favori olarak kaydedildi.

11.2

Gösterim
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

11.2.1

Gösterge

Dil
Burada kullanıcı arayüzünün dili değiştirilebilir.
1. Düğmeye basın:

Dil

2. İstediğiniz dili seçin.

>> Kullanıcı arayüzünün dili hemen değişir.

11.2.2

Tarih ve saat
Burada şu ayarları değiştirebilirsiniz:
n

Tarih

n

Saat

n

24 saat / 12 saat

Tarih
1. Düğmeye basın:
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> Takvim görüntülenir.
2. İstediğiniz tarihi seçin.

>> Tarih otomatik olarak devralınır.
Saat
1. Düğmeye basın:

Saat

> Saat görüntülenir.
2. Saate tıklayın.
3. İstediğiniz saati ayarlayın.

>> Saat otomatik olarak kabul edilir.
24 saat /12 saat
1. 12 saatlik formatı ayarlamak için 12 ve 24 saatlik formatı ayarlamak için 24 seçin.
ConnectedCooking
Ayrıca saatin ConnectedCooking sisteminden otomatik olarak senkronize edilmesini de sağlayabilirsiniz.
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

ConnectedCooking

3. Otomatik saat senkronizasyonu seçeneğinin yanındaki şu düğmeye basın: AÇIK

11.2.3

Sıcaklık formatı
Burada, sıcaklığın °C cinsinden mi yoksa °F cinsinden mi gösterileceğini belirleyebilirsiniz.

11.2.4

Hacim birimi
Burada, hacmin litre L cinsinden mi yoksa galon G cinsinden mi gösterileceğini belirleyebilirsiniz.

11.2.5

Program görünümü
Burada akıllı pişirme süreçlerinin iCookingSuite’de ve programlama modunda tek sütunda, iki sütunda veya üç
sütunda mı gösterileceğini ayarlayabilirsiniz.

1. Düğmeye basın:
2.

Tek sütunlu,

Program görünümü
İki sütunlu veya

Üç sütunlu arasından seçim yapın.

>> Seçim hemen kabul edilir.

Orijinal işletim kılavuzu
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11.3

Işık
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

11.3.1

Işık

Ekran aydınlık düzeyi
Burada ekran parlaklığı % 0 - 100 skalasında ayarlanabilir.
1. Düğmeye basın:

Ekran parlaklığı

2. Skalada istenen değeri seçin.

>> Ekran parlaklığı hemen uyarlanır.

11.4

Ses
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

11.4.1

Ses

Genel ses düzeyi
Burada ünitenin genel ses düzeyi % 0 - 100 skalasında ayarlanabilir.
1. Düğmeye basın:

Genel ses düzeyi

2. Skalada istenen değeri seçin.

>> Genel ses düzeyi hemen uyarlanır.

11.4.2

Yükleme / işlem talimatları
Burada, ünitenin yüklenmesi gerektiğinde veya bir işlemin uygulanması talep edildiğinde hangi ses veya melodinin
çalacağı ayarlanabilir. 37 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.
1. Düğmeye basın:

Yükleme / işlem talimatı

2. Düğmeye basın:

Ses

3. İstediğiniz sese dokunun.

> Ses çalınır.
4. Sesi kapatmak istiyorsanız, şu düğmeye dokunun: KAPALI
5. Genel bakış ekranına geri dönmek için simge çubuğundaki simgesine dokunun.
6. Sesin, ünite dolduruluncaya veya bir işlem onaylanıncaya kadar çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun:
Sürekli verilsin ON
7. Sesin sadece belirli bir süre boyunca çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun: Sürekli verilsin OFF

> Ses süresi alanı etkinleşir.
8. 0 – 180 saniyelik ölçekte süreyi ayarlayın.
9. Ayarı uygulamak için simge çubuğundaki şu simgeye dokunun:

>> Genel bakışa geri dönersiniz.

11.4.3

Program adımı sonu
Burada, bir program adımı sonlandığında hangi sesin veya melodinin çalması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. 37
seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.
1. Düğmeye basın:

Program adımı sonu

2. Düğmeye basın:

Ses

3. İstediğiniz sese dokunun.

> Ses çalınır.
4. Sesi kapatmak istiyorsanız, şu düğmeye dokunun: KAPALI
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5. Genel bakış ekranına geri dönmek için simge çubuğundaki

simgesine dokunun.

6. Sesin, ünite dolduruluncaya veya bir işlem onaylanıncaya kadar çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun:
Sürekli verilsin ON
7. Sesin sadece belirli bir süre boyunca çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun:

>

Sürekli verilsin OFF

Ses süresi alanı etkinleşir.

8. 0 – 180 saniyelik ölçekte süreyi ayarlayın.
9. Ayarı uygulamak için simge çubuğundaki şu simgeye dokunun:

>> Genel bakışa geri dönersiniz.

11.4.4

Pişirme süresi sonu
Burada pişirme süresi bittiğinde hangi ses veya melodinin çalması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. 37 seçenek
arasından seçim yapabilirsiniz.
1. Düğmeye basın:

Pişirme süresi sonu

2. Düğmeye basın:

Ses

3. İstediğiniz sese dokunun.

> Ses çalınır.
4. Sesi kapatmak istiyorsanız, şu düğmeye dokunun: KAPALI
5. Seslere genel bakış ekranına geri dönmek için simge çubuğundaki

simgesine dokunun.

6. Sesin, ünite dolduruluncaya veya bir işlem onaylanıncaya kadar çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun:
Sürekli verilsin ON
7. Sesin sadece belirli bir süre boyunca çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun:

>

Sürekli verilsin OFF

Ses süresi alanı etkinleşir.

8. 0 – 180 saniyelik ölçekte süreyi ayarlayın.
9. Ayarı uygulamak için simge çubuğundaki şu simgeye dokunun:

>> Genel bakışa geri dönersiniz.

11.4.5

İşlem iptali / hata algılandı
Burada, bir hata tespit edildiğinde hangi ses veya melodinin çalması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. 37 seçenek
arasından seçim yapabilirsiniz.
1. Düğmeye basın:

İşlem iptali / hata algılandı

2. İstediğiniz sese dokunun.

> Ses çalınır.
3. Sesi kapatmak istiyorsanız, şu düğmeye dokunun: KAPALI
4. Genel bakış ekranına geri dönmek için simge çubuğundaki

simgesine dokunun.

5. Sesin, ünite dolduruluncaya veya bir işlem onaylanıncaya kadar çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun:
Sürekli verilsin ON
6. Sesin sadece belirli bir süre boyunca çalması gerekiyorsa şu düğmeye dokunun:

>

Sürekli verilsin OFF

Ses süresi alanı etkinleşir.

7. 0 – 180 saniyelik ölçekte süreyi ayarlayın.
8. Ayarı uygulamak için simge çubuğundaki şu simgeye dokunun:

>> Genel bakışa geri dönersiniz.
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11.5

Pişirme sistemi
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

11.5.1

Pişirme sistemi

Ünite tipi hakkında bilgiler
Burada ünitenizin hangi tip olduğu ve hangi yazılım sürümünün kurulduğu görüntülenebilir.

11.5.2

Demo modu
Burada ünitenizi demo modunda açabilirsiniz. Bu fonksiyon, içinde bir şey pişirmeden ünitenizin işlevlerini
tanıtmak istediğinizde yararlıdır.
1. Fonksiyonu etkinleştirmek için şu düğmeye basın:

AÇIK

>> Demo modu etkinleştirildiğinde ünite yeniden başlatılır. Alt satırda şu sembol belirir:

11.6

Pişirme
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

11.6.1

Pişirme

Ana ülke mutfağı
Birincil ülke mutfaklarında kültürel yeme alışkanlıkları akıllı pişirme süreçlerine aktarılır. Bu akıllı pişirme
süreçlerinin pişirme parametreleri yeme alışkanlıklarını yansıtır ve ilgili ülkede misafirlerin beklediği şekilde
yemekler hazırlanır. Sadece yerel mutfakları değil dünyanın bütün mutfaklarını uygulamaya koyabilirsiniz. Bu ayar,
ayarlanan dilden bağımsızdır.
1. Düğmeye basın:

Birincil ülke mutfağı

2. Listenin içinde gezinin ve istediğiniz birincil ülke mutfağını seçin.

>> Ülke mutfağı hemen devralınır. iCookingSuite’de ülke mutfağına uygun akıllı pişirme süreçleri görüntülenir.
Akıllı pişirme süreçlerinin pişirme parametreleri kültürel yeme alışkanlıklarına uyarlanmıştır.

11.6.2

İkinci ülke mutfağı
Birincil ülke mutfağına ek olarak ikincil ülke mutfağı eklenebilir. Bu şekilde 2 ülkenin tipik yemeklerini aynı zamanda
hazırlayabilirsiniz. Bu örneğin restoranınızda başka bir ülke mutfağına özgü, özel bir haftalık menü sunmak
istediğinizde avantajlıdır.
1. Düğmeye basın:

İkincil ülke mutfağı

2. Listenin içinde gezinin ve istediğiniz ikincil ülke mutfağını seçin.

>> Ülke mutfağı hemen devralınır. iCookingSuite’te ikincil ülke mutfağının ek akıllı pişirme süreçleri görüntülenir
ve

11.7

ile işaretlenir. Pişirme parametrelerinin ayarlarına hala birincil ülke mutfağı [} 70] etki eder.

Veri yönetimi
Veri yönetimi fonksiyonları sadece ünitenize bir USB bellek bağladığınızda kullanılabilir.
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Veri yönetimi

Şu ayarları uyarlayabilirsiniz:
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HACCP verilerini dışa aktar [} 71]

n

Hata istatistiği protokolünü dışa aktar [} 72]
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Programları dışa aktar ve içe aktar [} 71]

n

Profilleri dışa profil aktar ve içe aktar [} 72]
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Temel ünite ayarlarını dışa aktar ve içe aktar [} 72]
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11.7.1

HACCP verilerini dışa aktar
Burada ünite tarafından kaydedilen tüm HACCP verileri bir USB belleğinde dışa aktarılabilir. HACCP verilerini
ayrıca otomatik olarak ConnectedCooking’e aktarabilirsiniz.

a

Üniteye bir USB bellek taktınız.

1. Düğmeye basın:

HACCP protokolünü USB belleğine kopyala

>> HACCP verileri USB belleğine kaydedilir.

11.7.2

Programları dışa aktar ve içe aktar
Burada oluşturduğunuz tüm programları dışarı aktarabilir ve içe aktarabilirsiniz.
Dışa program aktar

a
a

Programlama modunda programları oluşturdunuz.
Üniteye bir USB bellek taktınız.

1. Düğmeye basın:

Dışa program aktar

>> Kayıtlı programlar USB belleğe kaydedilir.
İçe program aktar
1. Dışa aktarılmış programları içeren USB belleğini üniteye bağlayın.
2. Düğmeye basın:

İçe program aktar

>> Kayıtlı programlar içe aktarılır ve program modunda gösterilir.

11.7.3

Tüm programları sil
Burada oluşturduğunuz tüm programları silebilirsiniz.
1. Düğmeye basın: Tüm programları sil

> Programları gerçekten silmek isteyip istemediğiniz sorulur.
2. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

>> Bir ileti tüm programların silindiğini teyit eder.

11.7.4

Resimleri dışa aktar ve içe aktar
Burada, programlara ve ürün sepetlerine atamak istediğiniz bütün resimleri içe veya dışa aktarabilirsiniz. Resimlerin
şu şartlara uyması gerekir:
n

Dosya türü: PNG

n

Renk derinliği: 3 x 8 bit

n

Resim boyutu: 130 x 130 px

n

Dosya boyutu: maks. 50 kb

İçe resim aktar
1. Resimleri bir USB bellekte, userpix adlı bir klasöre kaydedin.
2. USB belleği üniteye takın.
3. Düğmeye basın:

Dışa resim aktar

>> Kaydedilen resimler içe aktarılır.
Dışa resim aktar

a
a

İçe aktardığınız resimler var.
Üniteye bir USB bellek taktınız.

1. Düğmeye basın:

Dışa resim aktar

>> Kayıtlı resimler USB belleğe kaydedilir.
Orijinal işletim kılavuzu
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11.7.5

Bütün özel resimleri sil
Burada içe aktardığınız tüm resimleri silebilirsiniz.
1. Düğmeye basın: Kendi tüm resimlerini sil

> Resimlerin gerçekten silinip silinmeyeceği sorulur.
2. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

>> Bir ileti tüm özel profillerin silindiğini teyit eder.

11.7.6

Profilleri dışa aktar ve içe aktar
Dışa profil aktar

a
a

Profiller oluşturdunuz.
Üniteye bir USB bellek taktınız.

1. Düğmeye basın:

Dışa profil aktar

>> Kayıtlı programlar USB belleğe kaydedilir.
İçe profil aktar
1. Dışa aktarılmış programları içeren USB belleğini üniteye bağlayın.
2. Düğmeye basın:

İçe profil aktar

>> Kayıtlı profiller içe aktarılır ve kullanıcı yönetimi alanında gösterilir.

11.7.7

Bütün özel profilleri sil
Burada oluşturduğunuz tüm profilleri silebilirsiniz. Önceden ayarlanan profiller bu sırada silinmez.
1. Düğmeye basın: Bütün özel profilleri sil

> Profilleri gerçekten silmek isteyip istemediğiniz sorulur.
2. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

>> Bir ileti tüm özel profillerin silindiğini teyit eder.

11.7.8

Temel ünite ayarlarını dışa aktar ve içe aktar
Ünite ayarlarını dışa aktar

a

Üniteye bir USB bellek taktınız.

1. Düğmeye basın:

Ünitenin temel ayarlarını dışa aktar

>> Ünitenin temel ayarları USB belleğe kaydedilir.
Ünite ayarlarını içe aktar
1. Dışa aktarılmış ünitenin temel ayarlarını içeren USB belleğini üniteye bağlayın.
2. Düğmeye basın:

Ünitenin temel ayarlarını içe aktar

>> Ünitenin temel ayarları içe aktarılır.

11.7.9

Tüm kullanıcı verilerini silme

11.7.10 Hata istatistiği protokolünü dışa aktar
Burada hata istatistiği protokolünü bir USB belleğine aktarabilirsiniz.

a

Üniteye bir USB bellek taktınız.

1. Düğmeye basın:

Hata istatistiği protokolünü USB belleğine kopyala

>> Hata istatistiği protokolü USB belleğine kaydedilir.
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11.8

Ağ ayarları
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Ağ ayarları

Ünitenizi bir WLAN ağına nasıl bağlayacağınız aşağıda açıklanmıştır: WLAN bağlantısı oluştur [} 79]
Ünitenizi ağa nasıl bağlayacağınız aşağıda açıklanmıştır: Ağ bağlantısı oluştur [} 78]

11.8.1

WLAN
Burada ünitenizi bir WLAN ağına bağlayabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için şuraya bakın: WLAN
bağlantısı oluştur [} 79]

11.8.2

LAN (isteğe bağlı seçenek)
Ünitenizi ağa nasıl bağlayacağınızı şurada bulabilirsiniz: Ağ bağlantısı oluşturma [} 78]
IP ağı
Buraya ünitenizin IP adresini girin.
Ağ geçidi
Buraya geçit IP adresini girebilirsiniz.
IP ağ maskesi
Buraya IP ağ maskesini girebilirsiniz.
DNS 1
Buraya birinci DNS sunucusunun adresini girebilirsiniz.
MAC adresi
Burada ünitenizin MAC adresi görüntüleyebilirsiniz.
DHCP etkin
DHCP’nin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gerektiğini burada ayarlayabilirsiniz.
1. Fonksiyonu etkinleştirmek için düğmeye basın: ON

>> IP adresi, ağ geçidi ve DNS otomatik olarak yapılandırılır.

11.9

Kullanıcı yönetimi
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Kullanıcı yönetimi

Nasıl profil oluşturulacağını, değiştirileceğini ve diğer ünitelere nasıl aktarılacağını şurada bulabilirsiniz: Profil ve
yetki yönetimi [} 75]

11.10

Servis
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Servis

Şu bilgiler mevcut:
n

Ünite tipi hakkındaki bilgiler

n

ChefLine [} 86]

n

Çağrı merkezi - Servis [} 86]

n

Servis seviyesi
Bu fonksiyonu sadece RATIONAL servis ortakları kullanabilir.

n

Yazılım güncelleme bilgileri [} 74]
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n

Kurulu yazılım sürümü [} 74]

11.10.1 Ünite tipi hakkında bilgiler
Burada, ünitenizin tanımı ve ünitede hangi yazılım sürümünün kurulu olduğu görüntülenir.

11.10.2 Yazılım güncelleme bilgileri
Ünitenizde hangi yazılım sürümünün kurulu olduğuna buradan bakabilirsiniz. Ünitenizi ConnectedCooking ile
bağladıysanız ve Yazılım güncellemelerini otomatik olarak indir fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz yazılım
güncellemelerini otomatik olarak kullanabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için şuraya bakın: Yazılım
güncellemesini otomatik olarak yürüt [} 81] Bir yazılım güncellemesi mevcutsa, güncel yazılım sürümü gösterilir
ve Kurulumu başlat düğmesi etkindir.
1. Düğmeye basın: Kurulumu başlat

>> Yazılım güncellemesi yürütülür ve ünite yeniden başlatılır.

11.10.3 Kurulu yazılım sürümü
Kurulu yazılım sürümüne ve kurulu yardımcı paketlere ilişkin tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

11.11

ConnectedCooking
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

ConnectedCooking

Ünitenizi ConnectedCooking ile nasıl bağlayacağınızı ve hangi fonksiyonları kullanabileceğinizi burada
bulabilirsiniz: ConnectedCooking [} 80]
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12

Mutfak yönetimi

12.1

Profil ve yetki yönetimi
Kullanıcıları profillerde birleştirebilir ve bu profillere erişim yetkileri atayabilirsiniz. Standart olarak ünitenize
silinemeyen bir profil atanmıştır. En çok 10 profil daha ekleyebilirsiniz.

12.1.1

Yeni profil oluştur
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Kullanıcı profili

3. Düğmeye basın: Yeni profil ekle
4. Mevcut profillerden bir profil türetmek için şu düğmeye basın: mevcut bir profilden
5. Bir profil şablonundan bir profil türetmek için şu düğmeye basın: bir profil şablonundan

> Yeni profilin başarıyla oluşturulduğuna dair bir ileti gösterilir.
6. Kullanıcı profillerine genel bakışa geri dönmek için simge çubuğunda
7. Düğmeye basın:

Profili düzenle

8. Düğmeye basın:

Yeni profil

butonuna basın.

Profil ayarlarını uyarlama
1. Düğmeye basın:

Profil ayarları

2. Profile bir isim vermek için şu düğmeye basın:

Profil adını değiştir

3. Benzersiz bir profil adı girin ve klavyedeki enter tuşuna basın.

> Profil genel bakışına geri dönersiniz.
4. Profilin parolasını belirlemek için şu düğmeye basın:

Profil parolasını değiştir

5. Bir parola girin ve klavyedeki enter tuşuna basın. Parolayı belgeleyin ve yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine karşı
koruyun. Parolayı unutursanız artık ayarları açamazsınız. Bu durumda lütfen RATIONAL servis ortağınıza
başvurun.

> Profil genel bakışına geri dönersiniz.
6. Profile ünite arayüzünün bir dilini atamak için şu düğmeye basın:

Dili değiştir

7. Listeyi kaydırın ve istediğiniz dili seçin.

> Profil genel bakışına geri dönersiniz.
8. Profilin ana kullanıcı mı veya kısıtlı hakları olan bir profil mi olduğunu belirlemek için şu düğmeye basın:
Profil tipini değiştir
9. Kullanıcı profilin, profilleri düzenlemeye yönelik tüm haklara sahip olması için
Bu profil tipini seçtiyseniz, tüm kullanıcılar üniteye tam erişime sahiptir

Ana kullanıcı seçeneğini seçin.

Kısıtlı kullanıcı seçeneğini seçin. Bu profil tipini seçerseniz,
10. Kullanıcı profili kısıtlı haklara sahip olmalıysa
kullanıcı arayüzündeki tüm öğeleri (sık kullanılanlar hariç) gizleyebilirsiniz.

> Profil genel bakışına geri dönersiniz.
11. Profilde birincil ülke mutfağı belirlemek için şu düğmeye basın:

Birincil ülke mutfağını değiştir

12. Listenin içinde gezinin ve istediğiniz birincil ülke mutfağını seçin.

> Profil genel bakışına geri dönersiniz.
13. Profilde ikincil ülke mutfağı belirlemek için şu düğmeye basın:

İkincil ülke mutfağını değiştir

14. Listenin içinde gezinin ve istediğiniz ikincil ülke mutfağını seçin.

> Profil genel bakışına geri dönersiniz.
15. Kullanıcı arayüzünün tüm öğelerini (sık kullanılanlar hariç) gizlemek istiyorsanız, Sık kullanılanlar hariç tüm
öğeleri gizle akabinde şu düğmeye basın: AÇIK

Orijinal işletim kılavuzu
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16. Kullanıcı profillerine genel bakışa geri dönmek için simge çubuğunda

butonuna basın.

Menü çubuğunu uyarlama
Hangi fonksiyonların ve akıllı asistanların menü çubuğunda gösterilmesi gerektiğini belirleyin.
1. Düğmeye basın:

Menü çubuğunu uyarlama

2. Bir fonksiyonu veya akıllı asistanı gizlemek istiyorsanız, şu öğelerin arkasında şu düğmeye basın: KAPAT
n

Ana sayfa

n

Manuel işletim modları

n

iCookingSuite

n

iZoneControl

n

Programlama modu

n

Arama yardımcısı

1. Kullanıcı profillerine genel bakışa geri dönmek için simge çubuğunda

butonuna basın.

Pişirme parametreleri yetkisi
1. Düğmeye basın:

Pişirme parametreleri yetkileri

2. Kullanıcı profilinin pişirme sırasında pişirme parametrelerini değiştirmesine izin vermek için şu düğmeye basın:
Kullanılabilir
3. Kullanıcı profilinin pişirme sırasında pişirme parametrelerini değiştirmesini yasaklamak için şu düğmeye basın:
Görünür değil
1. Kullanıcı profillerine genel bakışa geri dönmek için simge çubuğunda

12.1.2

butonuna basın.

Profili etkinleştir
a Bir profil oluşturdunuz [} 75].
1. Düğmeye basın:

Profili etkinleştir

2. İstediğiniz profili seçin.
3. Profil için bir parola belirlediyseniz bu parolayı girin.
4. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

>> Profil hemen etkinleştirilir.
>> Başlangıç ekranını açarsanız etkin profil gösterilir. Birçok profilin gösterilmesi halinde listeyi kaydırabilirsiniz.
Yeni profil oluşturmak [} 75] için şu düğmeye basın: +

12.1.3

Profili başka ünitelere aktarma
Bir ünitede oluşturduğunuz profilleri başka ünitelere aktarabilirsiniz:

a

Üniteye bir USB bellek taktınız.

1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Kullanıcı profili

3. Düğmeye basın:

Profili dışa aktar

> Oluşturulan tüm profiller USB belleğe yüklenir.
4. İndirilen profilleri içeren USB belleği başka bir üniteye bağlayın.
5. Düğmeye basın:
6. Düğmeye basın:

Kullanıcı yönetimi

7. Düğmeye basın:

Profili içe aktar

>> Tüm profiller üniteye yüklenir ve kısa bekleme süresinden sonra gösterilir.
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12.1.4

Profili sil
Standart olarak atanan yönetici profili dışında tüm profilleri silebilirsiniz.

a

Bir profil oluşturdunuz [} 75].

1. Düğmeye basın:

Profili düzenle

2. İstediğiniz profili seçin.
3. Düğmeye basın:

Profil ayarları

4. Düğmeye basın:

Profili sil

>> Profil silindi.

12.2

Hijyen yönetimi

12.2.1

Kaydedilen HACCP verileri
Her partide şu HACCP verileri kaydedilir:

12.2.2

n

Parti numarası

n

Ünite tipi

n

Seri numarası

n

Yazılım sürümü

n

Tarih ve saat

n

Merkez sıcaklığı nominal değeri

n

Ölçülen merkez sıcaklığı

n

Süre (hh:mm:ss)

n

Sıcaklık birimi

n

Enerji optimizasyon sistemi bağlantısı

n

Pişirme sürecinin adı

n

İşletim modu değişikliği

n

Sol/sağ kazan

n

Pişirme sıcaklığı

n

Kazan kapağının konumundaki değişiklikler

n

Etkin durumdaki ısıtma elemanları

HACCP verilerini dışa aktar
HACCP verileri 40 gün süreyle ünitede kaydedilir. Bu süre içinde verileri indirebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi
edinmek için şuraya bakın: HACCP verilerini dışa aktar [} 71]

12.2.3

HACCP verilerinin otomatik olarak ConnectedCooking sistemine aktarılması
Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladıysanız, bir pişirme süreci tamamlandığında HACCP verilerinin
otomatik olarak ConnectedCooking sistemine aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

a

Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladınız [} 80].

1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

ConnectedCooking

3. HACCP verilerini otomatik olarak aktar seçeneğinin yanındaki şu düğmeye basın:

AÇIK

>> Artık, bir pişirme süreci tamamlandığında HACCP verileri otomatik olarak aktarılır. Verileri
connectedcooking.com adresinden veya ConnectedCooking uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

12.3

Ünitelerin ağa bağlanması
Üniteleri ağa bağlarsanız şu seçenekleriniz vardır:

Orijinal işletim kılavuzu
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12.3.1

n

Üniteleri uzaktan denetleyin.

n

Üniteleri ConnectesCooking ile bağlayın.

Ağ kablosunu bağlama
Ünite isteğe bağlı olarak bir ağ bağlantısıyla donatılmıştır. Ünitenizi ağa bağlamak ve üniteyi tüm taraflardan
sıçrayan suya karşı korumak için şu özelliklere sahip bir ağ kablosu kullanın:
n

Kategori 6 ağ kablosu

n

Maksimum fiş uzunluğu 45 mm

n

Fiş çapı 18,5 mm

n

Kablo çapı 5,5 – 7,5 mm

DİKKAT
Ağ bağlantısının etrafındaki fonksiyonel parçaların ısısı 60 °C’nin üstünde olabilir
Ağ kablosunu şu anda veya az önce kullanılan bir üniteye bağlarken yanabilirsiniz.
1. Ağ kablosunu bağlamadan önce ünitenin soğumasını bekleyin.

1. Koruyucu kapağı vidalarını açarak çıkarın.
2. Koruyucu kapağın münferit parçalarını ağ kablosuna geçirin.
3. Ağ kablosunu ağ bağlantısına takın.
4. Koruyucu kapağı vidalayın.

12.3.2

Ağ bağlantısı oluşturma
a Ağ bağlantısı için tüm veriler mevcut.
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Ağ ayarları

3. Düğmeye basın:

LAN

4. Düğmeye basın:

IP ağı

5. IP adresini girin.
6. Düğmeye basın:

IP ağ geçidi

7. IP ağ geçidinin adresini girin.
8. Düğmeye basın:

IP ağ maskesi

9. IP ağ maskesini girin.
10. Ağ yapılandırmasını bir sunucu üzerinden istemcilere atamak için DHCP’yi etkinleştirin. Düğmeye basın:
AÇIK

> IP adresi, ağ geçidi ve DNS şimdi otomatik olarak yapılandırılır.
11. Düğmeye basın:
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12. DNS sunucusunun adresini girin.

12.3.3

WLAN bağlantısı oluştur
Üniteyi, bir web sitesi üzerinden oturum açmanız gereken bir WLAN ağına bağlamak isterseniz WLAN bağlantısı
kurulamaz.
1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

Ağ

3. Fonksiyonu etkinleştirmek için düğmeye basın:
4. Düğmeye basın:

AÇIK

WLAN

> Kullanılabilecek tüm WLAN ağlarının listesi görüntülenir. WLAN ağları, sinyal gücüne göre azalan sırada
listelenir.
5. İstediğiniz WLAN ağını seçin.

> WLAN ağının parolasını girmek için yönlendirilirsiniz.
6. İşlemi onaylamak için şu düğmeye basın:

> Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduğunda alt satırda şu sembol belirir:
> WLAN ağı, mevcut WLAN ağlarının listesinde ilk sırada gösterilir.
7. Bağlantı ayrıntılarını görüntülemek için, WLAN ağının yanındaki şu düğmeye basın: V
8. Bağlantıyı kesmek için, bağlantı ayrıntılarında şu düğmeye basın: Ayır
9. Simge çubuğunda şu simgeye basarak

ağ ayarlarına genel bakışa geri dönebilirsiniz.

>> WLAN ağının adı, WLAN alanında görüntülenir.

12.3.4

Üniteleri uzaktan ConnectedCooking üzerinden denetleme
Ünitenizi ConnectedCooking ile bağladıysanız bunları uzaktan ConnectedCooking uygulamasıyla veya
connectedcooking.com adresinden denetleyebilirsiniz.
Akıllı telefon olmadan

a

Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladınız [} 80].

1. connectedcooking.com adresine kaydolun.
2. Yönetim > Ünitelerim ayarını seçin.

> Kayıtlı tüm ünitelere genel bakış görüntülenir.
3. Düğmeye basın: Kamera sembolü

>> Ünitenin başlangıç ekranı gösterilir. Ünite ekranını şimdi web arayüzü üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Akıllı telefon ile

a
a

Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladınız [} 80].
ConnectedCooking uygulamasını akıllı telefonunuza kurdunuz.

1. ConnectedCooking uygulamasını başlatın.
2. Düğmeye basın:
3. Ünitelerim ayarını seçin

> Kayıtlı tüm ünitelere genel bakış görüntülenir.
4. İstediğiniz üniteyi seçin.
5. Düğmeye basın: Kamera sembolü

>> Ünitenin başlangıç ekranı gösterilir. Ünite ekranını şimdi akıllı telefonunuzla kumanda edebilirsiniz
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12.4

ConnectedCooking
ConnectedCooking, RATIONAL’ın en modern ağ bağlantı çözümüdür. İster tek ister birden fazla RATIONAL
üniteniz olsun, ConnectedCooking size yepyeni ve rahat uygulama olanakları sunar. Bunun için yapmanız gereken
tek şey, RATIONAL ünitenizi bir ağa bağlamak ve connectedcooking.com adresinden kaydetmektir.
ConnectedCooking’de online durum, işletim istatistiği ve HACCP talimatlarına uyulup uyulmadığı gösterilir. Ayrıca
size aşağıdaki özellikler sunulmaktadır:
n

Bilgi mesajları
Yükleme, tamamlanma veya servis uyarısı gibi işlemler hakkında gerçek zamanlı olarak bütün bilgiler,
istediğiniz yere otomatik olarak gönderilir.

n

Pişirme süreçlerinin aktarımı ve yönetimi
Denenmiş pişirme süreçlerini otomatik olarak işletmenizin tüm ünitelerine aktarın.

n

Otomatik yazılım güncellemeleri
Yazılım güncellemeleri size daima ücretsiz ve otomatik olarak sunulur.

Ayrıca connectedcooking.com adresinde kapsamlı reçete kitaplıkları, profesyonellerimiz tarafından ipuçları ve
öneriler ve ayrıca çok sayıda uygulama videosu bulabilirsiniz.

12.4.1

Üniteyi ConnectesCooking ile bağlama
Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladıysanız aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:
n

HACCP verilerinin otomatik olarak ConnectedCooking sistemine aktarılması [} 77]

n

Servis verilerini otomatik olarak ConnectedCooking sistemine aktarma [} 86]

a
a

Bir ağ bağlantısı oluşturdunuz.
connectedcooking.com adresinde kayıt yaptırdınız.

1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın: ConnectedCooking
3. Bağlan seçeneğinin yanındaki şu düğmeye dokunun: ON

> Kısa bir bekleme süresinden sonra dokuz haneli bir PIN ve bir QR kodu gösterilir. Akıllı telefonunuz yoksa
www.connectedcooking.com sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz. Akıllı telefonunuz varsa QR kodunu
taratabilirsiniz.
Akıllı telefon olmadan kayıt
1. PIN kodunu not edin.
2. www.connectedcooking.com adresinde kayıt yaptırın.
3. Şu simgeyi tıklatın: Ünite yönetimi
4. Şu şıkkı seçin: Ünitelere genel bakış
5. Şu simgeyi tıklatın: + işaretli kırmızı daire
6. Adı alanına bir ünite adı girin.
7. Etkinleştirme anahtarı alanına, ünitede görüntülenen PIN kodunu girin.

>> Kısa süre sonra ünite, ConnectedCooking sisteminin ünitelere genel bakış ekranında görüntülenir.
>> Ekranda, ünitenin ConnectedCooking sunucusuna bağlanmış olduğu gösterilir. Alt satırda şu sembol belirir:
>> Size, ünitenin başarılı şekilde kaydedildiğini onaylayan bir e-posta gönderilir.
Akıllı telefon ile kayıt

a
a

Akıllı telefonunuza QR kodlarını tarayabileceğiniz bir uygulama kurdunuz.
ConnectedCooking uygulamasını akıllı telefonunuza kurdunuz.

1. QR kodunu tarayın.

>>
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>> Kısa süre sonra ünitede, ünitenin ConnectedCooking sunucusuna bağlanmış olduğu gösterilir. Alt satırda şu
sembol belirir:

>> Ünite, ConnectedCooking sisteminin ünitelere genel bakış ekranında görüntülenir.
>> Size, ünitenin başarılı şekilde kaydedildiğini onaylayan bir e-posta gönderilir.

12.5

Yazılım güncellemesi yapma
ConnectedCooking üzerinden otomatik yazılım güncellemesi

a

Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladınız.

1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

ConnectedCooking

3. Yazılım güncellemelerini otomatik indir fonksiyonunu etkinleştirmek için şu düğmeye basın:

AÇIK

4. Düğmeye basın:
5. Düğmeye basın:

Servis

6. Düğmeye basın:

Yazılım güncelleme bilgisi

7. Düğmeye basın: Kurulumu başlat

>> Yazılım güncellemesi yürütülür ve ünite yeniden başlatılır.
USB belleğiyle yazılım güncelleme

a
a

Yazılım güncellemesinin bulunduğu bir USB belleğini üniteye takın.
Yazılım güncellemesinin tespit edildiğine yönelik bir mesaj gösterilir.

1. Yazılım güncellemesinin yürütülmesi için mesajı onaylayın.

>> Yazılım güncellemesi yürütülür ve ünite yeniden başlatılır.

Orijinal işletim kılavuzu
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13

Bakım
NOT
Hijyen talimatlarına sadece izolasyon kaidesi ile uyulabilir
45 mm’lik bir kurulum ayağı yüksekliğinden itibaren cihazın altında kurallara uygun bir temizlik yapamazsınız.
Cihaz bu nedenle bir izolasyon kaidesinin üzerinde durmalıdır. İzolasyon kaidesi, sıvıların veya gıda maddelerinin
cihazın altına ulaşmasını engellemektedir. İzolasyon kaidesi olmayan daha alçak ayakların kullanımına EN1672-2
geçerlilik alanında sadece bir temizlik konsepti ile izin verilir.

13.1

Genel güvenlik talimatları
n

n

n

13.2

Temizlik çalışmalarından önce üniteyi elektrik beslemesinden ayırın.
Üniteyi temizlerken yüzünüze tam oturan bir koruyucu gözlük ve kimyasal
maddelere dayanıklı eldiven takın.
Ünitede malzeme pişirmek için üniteyi ısıtmadan önce, içindeki bütün bakım
ürünlerini boşaltın ve kalıntılarını temizleyin.

Bakım aralıkları
Bakım aralıkları

Fonksiyonel parçalar

Her gün

n

Kazan

n

Kazan valfi

n

Buhar başlığı

n

Merkez sıcaklık sensörü

n

Kazan kapağının sızdırmazlık elemanı

n

Otomatik su doldurma

n

El duşu

n

Aksesuar

n

Kazanın dış yüzeyleri

n

Kumanda ekranı

n

Plastik parçalar

Haftada bir

İsteğe bağlı basınçlı pişirme fonksiyonlu sistemlerde:

Üç ayda bir kez

n

Kilitleme sistemi

n

Basınçlı pişirme sistemi

n

USB arabirimi

n

Priz

Fonksiyonel parçaların temizlik aralıklarına uyularak temizlenmesi gerekir, ancak ihtiyaç halinde daha sık da
temizlenebilir.

13.3

Bakım ürünleri
Uygun bakım ürünleri
n

Üniteyi, ılık su ve süngerle temizleyin.

n

Kazanın iç yüzeylerindeki kireçlenme ve renk değişikliklerini temizlemek için, sulandırılmış sirke kullanın.

Uygun olmayan bakım ürünleri
Üniteyi, fonksiyonel parçaları ve aksesuarları aşağıdaki, uygun olmayan bakım ürünleriyle temizlemeyin:
n
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13.4

n

Hidroklorik asit, alkalik çözeltiler, sülfür içeren veya oksijen tüketen diğer maddeler

n

Aşındırıcı tencere temizlik süngerleri

n

Temizlik teli

n

Keskin veya sivri aletler

Kazanın temizlenmesi
DİKKAT
Kazan tabanı sıcak olduğunda soğuk temizlik suyu hızla ısınıp kazandan dışarı sıçrayabilir
Sıçrayan sıcak su cildinize temas ettiği takdirde haşlanabilirsiniz.
1. Kazanın kendiliğinden soğumasını bekleyin. Soğumayı soğuk su veya buzla hızlandırmaya çalışmayın.
Sızdırmazlık elemanı
Merkez sıcaklık sensörü

Otomatik su doldurma

Kazan valfi

Kazanın iç tarafının temizlenmesi
1. Kazanın özellikle köşelerini ve kenarlarını temizleyin.
2. Yiyecek artıklarını ve yağ, nişasta ve protein katmanlarını temizleyin.
3. İnatçı kireçlenmeleri veya renk değişikliklerini gidermek için, kazanda sulandırılmış sirke kaynatın.
4. Sulandırılmış sirkeyi boşaltın ve kazanı bol suyla durulayın.
Kazanın dış tarafının temizlenmesi
1. Kazanın dış yüzeylerini sadece kazan tamamen indirilmiş durumdayken temizleyin.
2. Kazanın dış tarafını yumuşak bir süngerle temizleyin.
3. Temizlik sırasında suyu cihaza sadece üstten dökmeye dikkat edin.
Kazan kapağının sızdırmazlık elemanının temizlenmesi
1. Kazan kapağının sızdırmazlık elemanını yumuşak bir süngerle temizleyin.
2. Özellikle, sızdırmazlık elemanının, içinde su birikebilecek yarığını temizleyin.
Merkez sıcaklık sensörünün temizlenmesi
1. Merkez sıcaklık sensörünü ve kablosunu yumuşak bir süngerle temizleyin.
Buhar başlığının temizlenmesi
Lütfen basınçlı pişirme sistemi olmayan ünitelerin buhar başlığı olmasına dikkat edin. Basınçlı pişirme sistemli
ünitelerin iki buhar başlığı vardır.
1. Buhar başlığını, herhangi bir alet kullanmaksızın, elinizle çıkartın.
2. Buhar başlığının yuvasını el duşuyla temizleyin.
Orijinal işletim kılavuzu
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3. Buhar başlığını el duşuyla veya bulaşık makinesinde temizleyin.
4. Buhar başlığını tekrar yerine takın.
Otomatik su doldurma sisteminin temizlenmesi
1. Otomatik su doldurma sistemini, sabahları ve akşamları deterjan ve yumuşak bir sünger yardımıyla temizleyin.
Kazan valfinin temizlenmesi
1. Kazan valfini açın.
2. Kazan valfini çevirerek çıkartın.
3. Kazan valfinin yuvasını, kapağını ve contasını bir süngerle temizleyin.
4. Kazan valfini çevirerek tekrar yerine takın.

13.5

El duşunun temizlenmesi
1. El duşunun hortumunu sonuna kadar çıkartın ve sabit durumda tutun.
2. Yumuşak bir süngerle el duşunu ve hortumunu temizleyin.
3. İnatçı kireç kalıntılarını gidermek için, el duşunu ve hortumunu, sulandırılmış yemeklik sirkeyle temizleyin.

13.6

Kumanda ekranının temizlenmesi
Cihazınız kilitlenebilen bir kumanda ekranı ile donatılmışsa, kilitlenebilen kumanda ekranının kilidini açmalı ve
kumanda ekranını temizlemeden önce kapağı açmalısınız.
Ekranı temizlemeden önce ekranı kilitleyebilirsiniz. Böylece, kazayla herhangi bir pişirme sürecinin başlatılmasını,
herhangi bir işlem yürütülmesini veya fonksiyonların çalıştırılmasını önlemiş olursunuz.
1. Şu düğmeye basıp basılı tutun:

> Birkaç saniye sonra ekran kilidi etkinleşir ve şu sembol görüntülenir:
2. Ekranı yumuşak bir bezle temizleyin.
3. Ekran kilidini açmak için şu düğmeye basın ve basılı tutun:

> Şu sembol görüntülenir:
4.

DİKKAT! Kesilme tehlikesi! Çevirmeli merkezi ayar düğmesinin kenarları keskindir. Çevirmeli merkezi
ayar düğmesini ve altında kalan yüzeyleri temizlerken koruyucu eldiven takın. Çevirmeli merkezi ayar
düğmesini, herhangi bir alet kullanmaksızın elinizle çekip çıkartın.

5. Çevirmeli merkezi ayar düğmesini ve altında kalan yüzeyleri yumuşak bir bezle temizleyin.
6. Çevirmeli merkezi ayar düğmesini tekrar yerine takın.

13.7

Aksesuarların temizlenmesi
1. Temizlik işlemlerine başlamadan önce aksesuarların soğumasını bekleyin.
2. Yiyecek artıklarını ve yağ, nişasta ve protein katmanlarını yumuşak bir bezle temizleyin.
3. Aksesuarda inatçı kirler oluşmuşsa ılık suyla yumuşatın ve ardından yumuşak bir bezle kirlerden temizleyin.
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13.8

Basınçlı pişirme fonksiyonuna sahip ünitelerin temizlenmesi (isteğe bağlı seçenek)

Kilitleme sistemi

Buhar başlığı

Kilitleme sistemi

Basınçlı pişirme sisteminin temizlenmesi
1. Kazanı temizleyin [} 83].
2. Kazana, minimum dolum miktarı kadar su doldurun.
3. Kazan kapağını kapatın.
4. Menü çubuğundaki şu düğmeye basın:
5. Düğmeye basın:
6. Pişirme süresi parametresini 5 dakikaya ayarlayın.
7. Ekrandaki talimatları izleyin.
Kilitleme sisteminin temizlenmesi
1. Kazan kapağını açın.
2. Kilitleme sistemini ve girintileri nemli bir fırçayla temizleyin.
Buhar başlığının temizlenmesi
1. Buhar başlıklarını, herhangi bir alet kullanmaksızın, elinizle çıkartın.
2. Buhar başlıklarının yuvasını el duşuyla temizleyin.
3. Buhar başlıklarını el duşuyla veya bulaşık makinesinde temizleyin.
4. Buhar başlıklarını tekrar yerine takın.
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14

İpuçları ve yardım

14.1

Ünitedeki yardım
Bu kullanım kılavuzunun yanı sıra tüm dünyadan çok sayıda uygulama örneği, ünitede kullanım yardımı olarak
kullanımınıza sunulmuştur. Uygulama örneklerinde, akıllı bir pişirme süreciyle hangi malzemeleri en iyi şekilde
hazırlayabileceğiniz görüntülenir. Ayrıca, yükleme miktarları ve özel aksesuarların kullanımı hakkındaki bütün
bilgiler görüntülenir.
Ünitedeki yardım, bağlama duyarlıdır. Yani, her seferinde size, ekranda görüntülenmekte olan bölüme ilişkin güncel
yardım içerikleri görüntülenir.
1. Düğmeye basın:

> Yardım açılır ve uygun yardım içeriğini görüntüler.

14.2

Telefonla yardım
ChefLine®
Uygulamalar veya tarifler hakkındaki sorularınız olduğunda size telefonda danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.
Yılın 365 günü şefler arasında hızlı ve kolay iletişim. ChefLine® hattını arayın, yeter. Numarasını rational-online.com
adresinden öğrenebilirsiniz.
RATIONAL servis partnerleri
Ünitelerimiz güvenilir ve uzun ömürlüdür. Yine de teknik sorunlarla karşılaşırsanız RATIONAL servis partnerleri size
hızlı şekilde yardımcı olur. Garantili yedek parça temini ve hafta sonu acil yardım hizmeti de dahildir. Numarasını
rational-online.com adresinden öğrenebilirsiniz.

14.3

Servis gerektiğinde yardım

14.3.1

Servis verilerini otomatik olarak ConnectedCooking sistemine aktarma
Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladıysanız, servis verilerinin düzenli aralıklarla ConnectedCooking
sistemine aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

a

Ünitenizi ConnectedCooking sistemine bağladınız [} 80].

1. Düğmeye basın:
2. Düğmeye basın:

ConnectedCooking

3. Servis verilerini otomatik olarak aktar seçeneğinin yanındaki şu düğmeye basın: AÇIK

>> Servis verileri artık, otomatik olarak ConnectedCooking sistemine aktarılacaktır. Verileri
connectedcooking.com adresinden veya ConnectedCooking uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

14.3.2

Servis verilerinin sorgulanması
Servis verilerini ayarlardan açabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için şuraya bakın: Servis [} 73]

14.4

Sorun giderme
Hata mesajı görüntülendiğinde, yardım beklerken bu mesajları sürükleyerek yana atıp görüntüden kaldırabilirsiniz.
Hata mesajı simge durumuna küçülür ve yan tarafta kırmızı bir sembol olarak gösterilir. Bu sembole bastığınızda
hata mesajı tekrar normal boyutunda görüntülenir.
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Lütfen bütün hata mesajlarında RATIONAL servis partnerinizi arayın. Daima ünitenizin seri numarasını ve kurulu
yazılımın sürüm numarasını hazırda tutun. Bu bilgileri hata mesajından görebilirsiniz.

14.4.1

14.4.2

Pişirme sırasındaki mesajlar
Hata mesajı

Mesajın metni

Hata - Sıcaklık ölçüm sistemi

–

Hata - Sıcaklık ölçüm sistemi

Isıtma yapılamaz.

Hata - Kazan sıcaklık ölçüm sistemi

Sadece fırında kızartma uygulamaları yapılabilir.

Hata - Merkez sıcaklık sensörü

Merkez sıcaklık sensörsüz pişirme yapılabilir. Basınçlı
pişirme yapılamaz.

Hata - Kazan hareket sistemi

Kazanın altına, kazan hareketini engelleyen bir şeyin
sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Varsa o cismi
çıkartın.

Hata Kapak hareket sistemi

Kapağın altına, kapak hareketini engelleyen bir şeyin
sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Varsa o cismi
çıkartın.

Hata - Kazan valfi

Dikkat, malzeme kaybı ihtimali mevcuttur. Sadece
fırında kızartma uygulamaları yapılabilir.

Hata - Kazan valfi hareketi

Sadece fırında kızartma uygulamaları yapılabilir.

Hata - Su sirkülasyonu

Su vanasını kapatın!

Hata - Su sirkülasyonu

Su beslemesini kontrol edin. Otomatik su girişi
olmadan pişirme yapılabilir.

Hata - Su sirkülasyonu

Lütfen sıcak/soğuk su girişini kontrol edin. Otomatik
su girişi olmadan pişirme yapılabilir.

Hata - İletişim sistemi

–

Hata - Ünite yapılandırması

–

Hata - Güvenlik zinciri

Pişirme uygulaması/uygulamaları durduruldu

Basınçlı pişirme sırasındaki mesajlar (isteğe bağlı seçenek)
Ünitede isteğe bağlı basınçlı pişirme fonksiyonu varsa ayrıca aşağıdaki mesajlar da görüntülenebilir.
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14.4.3

Hata mesajı

Mesajın metni

Hata - Kapak konumu

Basınçlı pişirme süreci durduruldu. Basınç düşürme
işlemi başlatıldı.

Hata - Kilitleme mekanizması ve kazan valfi hareketi

Dikkat, malzeme kaybı ihtimali mevcuttur. Sadece
fırında kızartma uygulamaları yapılabilir.

Hata - Kilitleme mekanizması ve kazan valfi hareketi

Kapağı açın ve kilitleme sistemini açın!

Hata - Kilitleme mekanizması ve kazan valfi hareketi

Basınçlı pişirme süreci durduruldu. Basınç düşürme
işlemi başlatıldı.

Hata - Basınç ölçümü

Kapağı açın, basınçlı pişirme işlemini baştan başlatın.

Hata - Basınç ölçümü

Basınçlı pişirme yapılamaz.

Hata - Basınçlı pişirme

Basınçlı pişirme süreci durduruldu. Basınç düşürme
işlemi başlatıldı. Bağlı malzeme mi? Su mu yetersiz?
Aşırı mı doldurulmuş? Buhar boruları kirli mi?

Hata - Basınç supabı

Basınçlı pişirme yapılamaz.

Priz artık çalışmıyor
Priz artık çalışmıyorsa, servis partnerinize başvurun.
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15

Bakım
Aşağıdaki bakım çalışmalarını kendiniz gerçekleştirebilirsiniz:
n

Kazan kapağının sızdırmazlık elemanının değiştirilmesi [} 89]

n

Kazan valfinin contasının değiştirilmesi [} 89]

Ünitenizin ağ kablosu arızalıysa sadece RATIONAL tarafından veya RATIONAL servis ortağı tarafından
değiştirilebilir.

15.1

Genel güvenlik talimatları
n

n

15.2

Metal mahfazanın keskin kenarlarına bir yerinizi kestirmemek için, koruyucu
eldiven takın.
Sızdırmazlık elemanını değiştirmek için keskin veya sivri aletler kullanırsanız ünite
zarar görebilir ve artık optimum pişirme sonucu alınamayabilir.

Kazan kapağının sızdırmazlık elemanının değiştirilmesi

1. Kazan kapağını açın.
2. Kazan kapağının sızdırmazlık elemanını, herhangi bir alet kullanmaksızın elle çekerek yuvasından çıkartın.
3. Sızdırmazlık elemanının yuvasını yumuşak bir süngerle temizleyin.
4. Yeni sızdırmazlık elemanının yuvaya oturacak olan kenarını sabunlu suyla nemlendirin.
5. Önce sızdırmazlık elemanının köşelerini, bastırarak yuvanın köşelerine takın.
6. Ardından sızdırmazlık elemanının geri kalanını bastırarak yuvaya takın.
7. Yeni sızdırmazlık elemanının, kazan kapağındaki yuvaya iyice oturmuş olduğundan emin olun.

15.3

Kazan valfinin contasının değiştirilmesi

1. Kazan valfini açın [} 21].
2. Kazan valfini çevirerek çıkartın.
3. Eski contayı, herhangi bir alet kullanmaksızın, elle çekerek çıkartın.
4. Kazan valfinin yuvasını ve kapağını bir süngerle temizleyin.
5. Yeni contayı takın.
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6. Kazan valfini çevirerek tekrar yerine takın.
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16

İşletim dışı bırakma ve elden çıkartma

16.1

İşletim dışı bırakma
Üniteyi işletim dışı bırakmak istediğinizde RATIONAL servis partnerinizle iletişime geçin.

16.2

Elden çıkartma
Eski ünitelerde geri dönüştürülebilecek malzemeler mevcuttur. Eski üniteleri çevreyi koruyacak şekilde ve uygun
toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkartın.

16.3

Sıvı ve katı yağın atılması
NOT
Usulüne uygun olmayan şekilde atılan sıvı veya katı yağ
Sıvı veya katı yağı kazan tahliye hattından boşaltırsanız atık su kirlenir ve binadaki atık su tesisatları hasar görür.
1. Sıvı veya katı yağı asla tahliye hattından boşaltmayın.
Sıvı veya katı yağın atılması konusundaki yasal düzenlemelere uyun.
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Teknik veriler
Lütfen ayrıca, model etiketindeki teknik verilere de dikkat edin. Model etiketi, konsolun iç tarafında yer alır.
Değer

17.1

Ağırlık (ambalajsız) Tip 2-XS

110 kg

Ağırlık (ambalajsız) Tip 2-S

139 kg

Maksimum priz gücü

2,3 kW

Maksimum priz sigortası

10 A

Koruma sınıfı

IPX5

Ortam şartları

10 – 40 °C

Çevreye yayılan gürültü

≤70 dBA

Frekans ve maks. verici güç WLAN

2,4 GHz / 19,5 mW

Standart WLAN

IEEE 802.11 b/g/n

Basınçlı pişirme fonksiyonuna (isteğe bağlı seçenek) sahip ünitelerde
İsteğe bağlı seçenek olan basınçlı pişirme fonksiyonuna sahip ünitelerdeki farklı ağırlık değerlerine dikkat edin.
Değer

Ağırlık (ambalajsız) Tip 2-S

17.2

154 kg

Tipler ve model adları
Tip etiketindeki tip tanımları ve model adları farklılık gösterir. Lütfen bu tablodaki eşleştirmelere bakın.

17.3

Tip

Model adı

iVario 2-XS

LMX.100AE

iVario Pro 2-S

LMX.100BE

iVario Pro 2-S basınçlı pişirme seçenekli

LMX.200BE

Çıkartmalar
Ünitenin üzerinde, aşağıdaki çıkartmalar yer almaktadır:
Tehlikeli elektrik gerilimi uyarısı
Potansiyel dengeleme

17.4

Yiyecek maddelerinde akrilamid
Yiyecek maddelerindeki akrilamid miktarının düşürülmesi için minimizasyon önlemlerinin ve referans değerlerin
belirlenmesi hakkındaki AB 2017/2158 sayılı yönetmelik uyarınca, derin yağda kızartma işleminden yararlanılan
manuel ve akıllı pişirme süreçlerindeki sıcaklık 175 °C olarak ayarlanmıştır. Üretici olarak RATIONAL, ayarlanan
sıcaklığa derecesi derecesine uyulacağını ve nominal değerin aşılmayacağını garantiler.
Ürüne bağlı olarak, akrilamid miktarının azaltılması amacıyla sıcaklık 175 °C’nin altında tutulabilir. Akrilamid sınır
değerlerini aşmamak için lütfen işletmenizde gereken önlemleri alın.
Sorumluluğunu kendiniz almak kaydıyla sıvı veya katı yağın sıcaklığını 180 °C’ye çıkarabilirsiniz.

17.5

Uygunluk
Bu ünite, aşağıdaki AB direktiflerine uygundur:
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n

Üye devletlerin telsizli ekipmanların piyasaya sürülmesi hakkındaki yasal hükümlerinin uyumlaştırılması
hakkındaki 2014/53/AB sayılı direktifi

n

Makineler hakkındaki 2006/42/AB sayılı direktif

n

Belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımının sınırlanması hakkındaki, 2015/863/
AB sayılı direktifi de kapsayan 2011/65/AB sayılı direktif
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17 | Teknik veriler

Bu ünite, aşağıdaki Avrupa normlarına uygundur:
n

EN 60335-1:2020 + A1:2013 + A2:2016 + C1:2016

n

EN 60335-2-36:2017

n

EN 60335-2-37:2017

n

EN 60335-2-39:2002 + A1

n

EN 60335-2-47:2002 + A1 + A2

n

EN 61000-3-11:2000

n

EN 61000-3-12:2011

n

EN 61000-4-2:2009

n

EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010

n

EN 61000-4-4:2012

n

EN 61000-4-5:2014

n

EN 61000-4-6:2014

n

EN 61000-4-11:2004

n

EN 55014-1:2017

n

EN 55016-2-3:2010 + A1:2010 + A2:2014

n

EN 62233:2008

n

EN 1717:2000
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18 | Yasal düzenleme bilgileri
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Yasal düzenleme bilgileri
低功率警語:
n

n
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經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更
原設計之特性及功能
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無
干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信
或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
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Anahtar kelime dizini
A
Akışkanlık
Arıtma
Çorba
Soslar

36
31
31

B
Bağlanmış soslar
Bakım
Aksesuarlar
Buhar başlığının temizlenmesi
Kazan valfi
Kumanda ekranı
Merkez sıcaklık sensörü
Otomatik su doldurma
Sızdırmazlık elemanı
Bakım ürünleri
Uygun olmayan temizlik maddeleri
Uygun temizlik maddeleri
Basınç arttırma
Basınç düşürme
Bekletme
Beyaz et
Buğulama/buhar
Balık
Et
Sebze ve garnitür
Sütlü tatlılar ve diğer tatlılar

31
84
83
84
84
83
84
83
82
82
49
49
38
35
29
28
29
31

C
Cockpit
ConnectedCooking
Akıllı telefon olmadan ünite kaydı
Üniteleri akıllı telefon olmadan kullanma
Üniteyi akıllı telefonla kaydetme
Üniteyi akıllı telefonla kullanma

39
80
79
80
79

Ç
Çevirmeli merkezi ayar düğmesi
Çevrimiçi yardım
Çikolata çeşitleri
Çikolata eritme
Çorba
Kremalı çorbalar
Yumuşak çorbalar
yüksek süt ve krema oranlı

17
86
36
32
31
31
31

D
Deglaze edin
Delta T pişirme
Derin yağda kızartma
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36
35

Akrilamid
Kazana yağ doldurun
Kazanı boşaltın
Kızartma yağının sıcaklığını ayarlama
Yağ arabası
Doldurun
Dolum seviyesi
Maksimum dolum seviyesi
Minimum dolum seviyesi
Dondurulmuş hazır soslar
Düşük sıcaklıkta pişirme
Gece yahni

92
45
45
46
45
36
18
18
31
28

E
El duşu
Püskürtme şekilleri
Ergonomik yükseklik ayarı
Et suyu / sos dökün

24
24
26
36

G
Düşük sıcaklıkta pişirme
Düşük sıcaklıkta pişirme
Genel görünüm
Gözleme

29
28
15
31

H
Hassas pişirme
Haşlama
Balık
Yumurta
Haşlama/kaynatma
Deniz ürünleri
Et
Hamur işleri
Meyve
Patates
Pilav
PowerBoost
Sebze ve garnitür
Süt
Şeker
Yumurta
Hazır çorbalar

41
29
30
29
28
30
32
30
30
42
30
32
32
30
31

K
Kalan süre
Karıştırarak ekleyin
Karıştırın
Kavurma
Fındık ve çekirdek
Kaynatma
Kazan kapağını açın
Kazan kapağını kapatın
Kazan kapağının kilitlenmesi
Kazan seçme
Kazanın kapağını kilitleme

37
36
37
32
38
37
37
50
15
49
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Kazanın kapağının kilidini açma
Kazanın kapağının kilidinin açılması
Kendi suyunda pişirme
Balık
Et
Kırmızı et
Konsome
Krep
Kumanda ekranı
Çevirmeli merkezi ayar düğmesinin temizlenmesi
Temizlik
Kuşbaşı

49
50
29
28
35
31
31
84
84
28

M
Maksimum dolum miktarına uyun
49
Malzemelerin basınç altında pişirilmesi (isteğe bağlı seçenek)
50
Malzemeyi çevirin
37
Malzemeyi ufalayın
37
Merkez sıcaklığı
36
Merkez sıcaklığını koruma
38
Merkez sıcaklık sensörü
Balık fileto
23
Bütün balık
23
Hata mesajı
23
Küçük malzemeler
22
Pirzola
22
Sebze
23
Merkez sıcaklık sensörünü çıkart/tak bildirimi
38
Mühürleme seviyesi
35

O
Odaklanmış görünüm
Omlet
Yağda kızartma

15
30
44

Ö
Ön ısıtma
Özel aksesuarlar

37, 41
86

P
Paella
Parmak hareketleri
Pişirilecek malzemelerin büyüklüğü
Pişirilecek malzemenin kalınlığı
Pişirme süresi
Polenta
PowerBoost

30
17
35
35
36
30
40

R
Risotto

30

S
Sepet
Sıcaklık
Sıcaklık aralığı
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36, 41
36, 40

Haşlama/kaynatma
Tavada kızartma
Yağda kızartma
Sıvı yağ doldurun
Sos
Sosis haşlama
Soslar
Bağlanmış soslar
Dondurulmuş hazır soslar
Sos
Sous Vide pişirme
Balık
Et
Sebze ve garnitür
Sürekli işletim

41
43
44
37
31
29
31
31
31
29
28
30
36

T
Tavada kızartma
Balık
Deniz ürünleri
Et
Sebze ve garnitür

29
29
28
29

U
Uygulama örnekleri

86

Ü
Ünite kumandası
Çevirmeli merkezi ayar düğmesi
Parmak hareketleri
Ünitenin açılması
Ünitenin kapatılması
Üniteyi yükleyin

17
17
13
13
36

Y
Yağda kızartma
Balık
Et
Kazan valfini açmayın
Sebze ve garnitür
Sütlü tatlılar ve diğer tatlılar
Yağda yavaş pişirme
Balık
Et
Sebze ve garnitür
Yahni
Yeni parti
Yiyecekleri haşlama
Yiyecekleri yağda kızartma
Yükleme miktarları

29
28
44
29
32
29
28
30
28
38
42
46
86

Z
Zamanla devam
Zemin ızgarasını koyun

38
37
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RATIONAL Wittenheim SAS

Siegfried-Meister-Straße 1

4 Rue de la Charente

86899 Landsberg am Lech

F-68270 Wittenheim

Tel. +49 8191 327-387

Tel. +33 (0)389 570135

Faks +49 8191 327-231

Faks +33 (0)389 570136

info@rational-online.com
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