Orijinal İşletim Kılavuzu
®
SelfCookingCenter 5 Senses

RATIONAL ServicePlus
İsmini hak eden Hepsi Bir Arada ürün.

Başlangıçtan itibaren yatırımınızdan en büyük faydayı elde etmenizi istiyoruz.
Ürünün kullanım ömrü boyunca ve ek giderler olmadan.

ÜCRETSİZ! - Yerinde eğitim

Mutfak ekibinize kendi mutfağınızda cihazlarımızın nasıl çalıştığını ve size özel talepleriniz
için en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz.

ÜCRETSİZ! - Academy RATIONAL
Sürekli eğitim RATIONAL da servis hizmetinin bir parçasıdır. . Yeni yaratıcı
fikirler almak ve mutfaktaki işleyişi daha da iyileştirmek: Cihazınızı daha
iyi nasıl kullanabileceğinizi gösteriyoruz. Hangi sıklıkta talep ettiğiniz
farketmeksizin, size ve mutfak ekibinize özel. Meslektaşlarınızla ve
diğer şeflerle fikir alışverişinde bulunun – Academy RATIONAL tam gün
seminerleri bunun için bir fırsat.
www.rational-online.com.tr adresinden size en yakın seminerlerin nerede
yapılacağını öğrenebilirsiniz.

ÜCRETSİZ! - ClubRATIONAL
Profesyonel aşçılar için internet platformu. Tarifler, cihazlarımızın kullanımı
hakkında videolar, uzman tavsiyeleri veya önemli avantajlar içeren yeni
yazılım - burada heyecan verici bilgiler ve mutfağınız için teşvik edici öneriler
bulacaksınız.
www.club-rational.com adresinde kayıt yaptırmanız yeterli
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RATIONAL ServicePlus
ÜCRETSİZ! - ChefLine

®

Uygulamalar veya tarifler hakkındaki sorularınız için size telefonda danışmanlık hizmeti
®
vermeye hazırız. Hızlı, basit, aşçıdan aşçıya ve yılın 365 günü. ChefLine telefon
numarası +90 541 403 95 12

RATIONAL SERVİS ORTAKLARI
Cihazlarımız güvenilir ve uzun ömürlüdür. Fakat teknik sorunlarla
karşılaşırsanız, RATIONAL
SERVICE-PARTNER larımız size hızlı şekilde yardımcı olacaktır. Garantili
yedek parça tedariği ve haftasonu acil yardim hizmeti de dahil. Tel : +90 530
666 3952.

2 yıl garanti
İlk kurulum tarihinden itibaren 24 ay garanti sunuyoruz. Ön koşulumuz,
cihazınızın bizde eksiksiz ve ve doğru bir şekilde kayıtlı olmasıdır. Bu basit
bir şekilde çevrimiçi olarak www.rational-online.com/warranty altında veya
birlikte verilen kartpostal ile yapılabilir. Cam hasarları, ampuller ve conta
malzemesi ve ayrıca yanlış kurulum, kullanım, bakım, onarım ve kireç
giderme sonucunda meydana gelen hasarlar garanti kapsamında değildir.
www.rational-online.com/warranty adresi altında kayıt olabilirsiniz
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Sayın müşterimiz,
yeni SelfCookingCenter 5 Senses satın aldığınız için sizi tebrik ediyoruz.
Lütfen kılavuzu, devreye alma işleminden önce itinayla okuyunuz.
®
SelfCookingCenter 5 Senses ile, hemen anlaşılır görsel kullanım konsepti sayesinde,
zahmetli kullanıcı eğitimleri olmadan kısa bir süre içerisinde mükemmel pişirme sonuçları
elde edeceksiniz.
İlk kurulum tarihinden itibaren 24 ay garanti sunuyoruz. Ön koşul, garanti kaydının doğru
ve eksiksiz yapılmış olmasıdır. Cam hasarları, ampuller ve conta malzemesi ve ayrıca
yanlış kurulum, kullanım, bakım, onarım ve kireç giderme sonucunda meydana gelen
hasarlar garanti kapsamında değildir.
®
SelfCookingCenter 5 Senses ile iyi eğlenceler diliyoruz.
®

Saygılarımızla
RATIONAL AG
İyileştirme amaçlı teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutarız!

Yetkili Firma:

Kullanıcı

Montaj Yapılan Yer:
Seri Numarası:

İçindekiler
Piktogram açıklaması

11

İlk devreye alma

12

Güvenlik bilgileri

14

Sorumluluk

18

Temizleme, denetim, bakım ve tamir

19

İşlev parçaları

22

Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar

23

Merkez sıcaklık sensörü ile işlemler

26

El duşuyla işlemler

28

Genel kullanım
Genel bilgiler

30

Yardım işlevi

31

Piktogram açıklaması

31

Mod genel bakışı

32

Açtıktan sonra ekran

32

Mod genel bakışı
Farklı modlar
iCookingControl

Top 10

29

33
33
35

iCC Cockpit penceresi gösterimi

35

Piktogram açıklaması

36

Pişirme prosesi sırasında bilgiler ve talepler

37

Pişirme sonunda opsiyonlar

37

iCC - Cockpit

38

iCC Monitor

39

iCC Messenger

40

Örnek: Tavuk

41
44

İçindekiler
Buharlı Kombi modu

45

Piktogram açıklaması

45

Buhar

47

Turbo

48

Buhar ve sıcak hava kombinasyonu

50

ClimaPlus Control ®

52

Zaman ayarı veya sürekli işletim

53

Manuel ön ısıtma

53

Manuel nemlendirme

55

Fan hızı

56

Delta-T-Pişirme

57

Cool Down (soğutma)

59

Programlama modu

61

Piktogram açıklaması

61

Resim görünümü

63

Sınıflandırma ve filtre işlevi

64

Cihaz çalışırken kaydetme

65

Programlama - iCookingControl modu

66

Programlama - Buharlı kombi modu

68

Programlama - iLC modu

70

Programı başlatma

72

Program adımlarını kontrol edin

72

Programlama modu

74

Grup oluşturma

74

Programlama modu

75

Grup ata

75

Programı değiştirme

76

İçindekiler
Programın kopyalanması

78

Programın silinmesi

79

Tüm programların silinmesi

79

iLevelControl

80

Piktogram açıklaması

80

Yemekleri seçim penceresine yükleme

82

iLC pişirme programını kaydetme

83

iLC pişirme akışını kaydetme

83

Yemekleri konumlandırma ve başlatma

84

Yemeklerin silinmesi

85

Ürün sepetlerinin kaydedilmesi

86

iLevelControl

87

3 lü Merkez sıcaklık prob opsiyonu ile çalışma

87

Efficient CareControl

89

Bakım ve kir durumu göstergesi

89

Temizleme çağrısı

91

Temizliğin başlatılması

92

Temizleme kademeleri

96

CleanJet ® +care’i durdurma

97

MySCC üzerinden cihaz konfigürasyonu

98

MySCC - Favoriler

99

MySCC - Ayarlar

100

Dil

100

Tarih ve saat

100

Pişirme süresi formatı

102

Gerçek zaman formatı

102

Kalan süre/hedef süre göstergesi

103

İçindekiler
Sıcaklık birimi

104

Ekran parlaklığı

104

Yoğuşturma unitesinin çalışmaya devam etme süresi

105

A la carte tabak ağırlığı

105

Banket tabağı ağırlığı

105

Raf sayısı

105

Rafların sırası

105

Klima tutma süresi

105

MySCC - Akustik

106

Temel ses düzeyi

106

Tuş sesi

106

Tuş sesi düzeyi

106

Yükleme / işlem talebi

107

Program adımı sonu

107

Pişirme süresi sonu

107

Proses iptali / hata algılandı

107

Akustik fabrika ayarı

107

MySCC - Sistem yönetimi

108

HACCP verileri karşıdan yükle

108

Servis verilerini karşıdan yükle

110

Programı karşıdan yükle

111

Programı karşıya yükle

112

Tüm programları sil

112

Profili karşıdan yükle

113

Profili karşıya yükle

114

Görüntü karşıdan yükle

116

Görüntü karşıya yükle

116

İçindekiler
Kendi tüm resimlerini sil

116

IP adresleri

117

MySCC - MyEnergy

118

Yarım enerji

118

Kısma otomatiği

119

Pişirme kabini aydınlatması

120

Klima tutma süresi

121

Yükleme tutma süresi

122

MySCC - Uzman ayarları

123

Başlama zamanı ön seçimi

123

Çekirdek sıcaklığı sensör ölçüm değeri

125

Kayıt modu

126

Kayıtlı programın açılması

129

Zorunlu temizleme

130

Merkez sıcaklığını sınırla

132

Mesajlar

135

Yükleme ve pişirmede kapı açılma süresi denetimi

137

MySCC - MyDisplay

139

Profili etkinleştir/değiştir

139

Profili karşıya yükle

140

Profili karşıdan yükle

140

Profili düzenle

141

Yeni profil ekle

146

MySCC - MyDisplay - Örnek

147

MySCC - Servis

157

Cihaz tipi/yazılım hakkında bilgiler

157

Chefline

157

İçindekiler
Servis çağrı merkezi

157

İletişim

158

Bakım

159
Hava filtresi

159

Kapı contasının değiştirilmesi

160

Halojen lambasının değiştirilmesi

160

Nemlendirme nozulunu kireçten arındırma

161

Arıza bildirimleri

163

Servis çağırmadan önce

167

Elektrikli Cihazlar İçin AT Uygunluk Beyanı

170

Gazlı Cihazlar İçin AT Uygunluk Beyanı

171

Piktogram açıklaması
Tehlike!

Uyarı!

Dikkat!

Önlenmediğinde ağır
yaralanmalara veya ölüme
yol açabilecek doğrudan
tehlike.

Önlenmediğinde ağır
yaralanmalara veya ölüme
yol açabilecek muhtemel
tehlike.

Önlenmediğinde hafif
yaralanmalara yol
açabilecek muhtemel
tehlike.

Aşındırıcı maddeler

Yangın tehlikesi!

Yanma tehlikesi!

Dikkat:
Dikkate alınmaması
malzeme hasarlarına yol
açabilir.

Günlük kullanım için
ipuçları.

Devreye almadan önce el
kitabını dikkatlice okuyunuz.
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İlk devreye alma

Devreye almadan önce lütfen el kitabını dikkatlice okuyunuz.

Yeni cihazınızı ilk kez devreye alırken, bir kereye mahsus otomatik bir test (self test)
başlatmanız istenir. Bu otomatik test yakl. 45 dakika sürer ve cihazın ortam koşullarına
uyarlanmasını sağlar. Lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alın:
- Otomatik testi gerçekleştirmek için tüm ambalaj malzemeleri cihazdan alınmalı, tepsi
raflarının ve hava dağıtım perdesinin doğru oturması kontrol edilmelidir.
- Cihaz kurulum talimatlarına göre bağlanmalıdır.
- 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 ve 10 x 2/1 GN cihaz ebadı için düz bir GN kabını ters çevrilmiş
olarak tepsi raflarının ortasına yerleştiriniz.
- 20 x 1/1 veya 20 x 2/1 GN cihaz ebadı için iki GN kabını mobil fırın raflığına yerleştiriniz.
GN kabı ters çevrilip ortalanır. Biri üst biri alt motor fanı hızasında yerleştirilir.
- Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen ekran uyarılarını ve kurulum el kitabını dikkate alın.

Yangın tehlikesi!
Ambalaj malzemesini, başlangıç setini ve ızgaraları ve kapları çıkarınız.

Pişirme kabini kapısı, otomatik test sırasına açılmamalıdır. Pişirme kabini kapısının açılması
otomatik testin iptaline yol açar. Otomatik testi yeniden cihazı kapatarak başlatınız. Sıcak bir
cihazın soğumasını bekleyiniz. İptal durumunda ertesi gün tekrar otomatik testi başlatmanız
istenir.
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İlk devreye alma
Girişim

Bilgi/Tuş

1

START

4

Ekrandaki talimatları izleyiniz. Otomatik testi
başlatmak için tuşa basınız.
Normal veya yumuşak suya bağlantı türünü
seçiniz.

2

3

Tanımlama

Devam

"Devam" ile onaylayınız.
Müteakip test otomatik olarak gerçekleşir.
Durum üstteki alanda, otomatik test
tamamlanana kadar kalan süre alttaki zaman
alanında gösterilir.

Gazlı cihazlar için, otomatik testin tamamlanmasından sonra mutlaka bir baca gazı emisyon
ölçümü gerçekleştirilmelidir!
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Güvenlik bilgileri
Bu kılavuzu her kullanıcının her zaman bulabileceği şekilde muhafaza ediniz!
Bu cihaz çocuklar ya da fiziksel, duyusal veya ruhsal kabiliyetleri kısıtlı veya yeterli deneyime
ve/veya bilgiye sahip olmayan şahıslar tarafından kullanılmamalıdır. Bu tür kişiler, ancak
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında cihazı kullanabilir.
Cıhaz sadece elle kullanılmalıdır. Sivri, keskin ve başka aletlerin kullanımı nedeniyle
meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Kaza tehlikesini ve cihazdaki arızaları önlemek için belli zaman aralıklarıyla personelin
güvenlik ve gerekli başka konularda eğitimi görmesi mecburidir.

Uyarı!
Günlük çalıştırma ve kullanımdan önce yapılacak kontroller
- Hava iletim dağıtım perdesini yukarıdan ve aşağıdan kurallara göre kapatın – Dönen motor
fanı yüzünden yaralanma tehlikesi!
- Askılı raflıkların ve mobil tepsi raflıklarının kurallara uygun şekilde pişirme kabininin içinde
sabitlenmesini sağlayın – Sıcak sıvı taşıyan kaplar kayabilir ya da pişirme kabininden dışarı
taşabilir kabin içine dökülebilir – Yanma tehlikesi!
- Cihazı yemek pişirme amacıyla kullanmadan önce pişirme kabininde temizlik tableti
artıklarının bulunmadığından emin olunuz. Olası tablet artıklarını temizleyiniz ve el duşu
ile iyice durulayınız – Tahriş tehlikesi!
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Güvenlik bilgileri
Uyarı!
Endüstriyel pişirme cihazları kurulumu ve işletimi, ilgili ülkeye özgü ve yerel standartlara ve
yönetmeliklere uymalıdır.
Hatalı montaj, servis, bakım ya da temizleme; ayrıca cihazda yapılacak değişiklikler,
arızaya, yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir. Bu nedenle cihazınızı çalıştırmadan
önce kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyun.
Bu cihaz sadece sanayi mutfaklarında yemek pişirmek için kullanılabilir. Her türlü başka
kullanım asıl kullanım amacına aykırı ve tehlikelidir.
Yanıcı madde içeren yiyecek maddeleri (mesela alkollü yiyecek maddeleri) pişirilmemelidir.
Düşük parlama noktasına sahip olan maddeler kolayca kendiliğinden tutuşabilir - Yangın ve
parlama tehlikesi!
Temizleme ve kireç sökme maddeleri ve aksesuarları sadece bu kılavuzda tanımlanan
amaçlarla kullanılmalıdır. Her türlü başka kullanım asıl kullanım amacına aykırı ve
tehlikelidir.
Camların zarar görmesi durumunda lütfen derhal tüm camı değiştirtin.

Uyarı!
Gıda maddelerinin cihaz içinde tütsülenmesi
Gıda maddelerinin cihaz içinde tütsülenmesi işlemi sadece orijinal RATIONAL tütsüleme
aksesuarı olan VarioSmoker kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
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Güvenlik bilgileri
Uyarı!
Sadece gazlı cihazlar
- Cihazınız bir havalandırma altında kurulu ise bu havalandırma kullanım süresince
çalışmalıdır – Baca gazları!
- Cihazınız bir bacaya bağlanıyorsa boruları bulunduğunuz ülkede geçerli düzenlemelerin
belirlediği aralıklarla temizlenmelidir – Yangın tehlikesi! (Bunun için montaj görevlisiyle
irtibata geçin.)
- Cihazınızın baca borularının üzerine hiçbir şey koymayın – Yangın tehlikesi!
- Cihazın alt kısmı hiçbir eşyayla kapatılıp bloke edilmemelidir – Yangın tehlikesi
- Cihaz sadece rüzgarsız ortamda kullanılmalıdır – Yangın tehlikesi

Gaz kokusu alındığında ne yapılmalı?
- Vakit kaybetmeden gaz vanasını kapatın!
- Elektrik düğmelerini kullanmayın!
- Derhal bulunduğunuz ortamı iyice havalandırın!
- Ateş yakmayın ve kıvılcımlanmaya neden olabilecek herşeyden kaçının!
- Bulunduğunuz ortamın dışındaki bir telefonu kullanın ve hemen gaz şirketinden yetkili bir
kişiye haber verin (Eğer ona ulaşamıyorsanız en yakın itfaiye birimini arayın)!
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Güvenlik bilgileri ve sorumluluk
Uyarı!
Kullanım sırasında güvenlik bilgileri
- Kaplar sıvı ya da pişirme işlemi sırasında sıvılaşan bir malzeme ile dolduruluyorsa, fırına
sürülen kaplar yalnızca kullanıcının kolayca görebileceği raflara yerleştirmelidir – Yanma
tehlikesi. Uyarı etiketi cihazla birlikte gönderilmiştir.
- Pişirme odasını her zaman çok yavaş açın (sıcak buhar çıkışı) – Yanma tehlikesi!
- Sıcak pişirme kabinindeki aksesuarlara ve diğer eşyalara sadece ısıya dayanıklı koruyucu
giysiyle dokunun – Yanma tehlikesi!
- Cihazın dış ısısı 60 °C 'den yüksek olabilir, sadece cihazın kumanda elemanlarına
dokunun - Yanma tehlikesi!
- El duşu ve el duşundan gelen su sıcak olabilir – Yanma tehlikesi!
- Soğutma işlevi – soğutma işlevini sadece hava dağıtım perdesi kurallara uygun şekilde
kapatılmış ise çalıştırın – Yaralanma tehlikesi!
- Fan pervanesine el sürmeyin – Yaralanma tehlikesi!
- Temizleme – Tehlikeli kimyasal maddeler – Tahriş tehlikesi! Temizlik işlemi için uygun
koruyucu giysi, koruyucu gözlük, eldiven ve yüz maskesi kullanmanız gereklidir. „Temizlik /
Efficient CareControl“ bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat edin.
- Cihazın yakınında yanıcı madde bulundurmayın – Yangın tehlikesi!
- Kullanmadığınızda hareketli cihazların ve mobil tepsi raflığının sabitleme frenlerini devreye
alın. Tekerlekli raflıklar düz olmayan zeminlerde kendiliğinden hareket edebilir – Yaralanma
tehlikesi!
- Mobil tepsi raflığı kullanıldığında kap sürgüsünü daima kapatın. Sıcak sıvıların etrafa
saçılmasını önlemek için içi sıvı dolu kapların üstünü kapatın - Yanma tehlikesi!
- Taşıma aracı, mobil tabak raflığı ve mobil tepsi raflığı doldurulduğunda ve boşaltıldığında
kurallara uygun şekilde sabitlenmelidir – Yaralanma tehlikesi.
- Mobil tepsi raflığı, mobil tabak raflığı, taşıma aracı ve tekerleklere monte edilmiş cihazlar
düz olmayan yerlerde hareket ettirildiğinde devrilebilir – Yaralanma tehlikesi!
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Güvenlik bilgileri ve sorumluluk
Sorumluluk
Yetkili uzmanlar tarafından veya orijinal yedek parçalarla yapılmayan montaj ve onarımlar ile
üreticinin onayı alınmadan yapılan değişiklikler garanti hakkının yitirilmesine yol açacaktır ve
üreticinin sorumluluğu dışındadır.
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Temizleme, denetim, bakım ve tamir
Paslanmaz çeliğin yüksek kalitesini korumak, hijyeni sağlamak ve olası arızaları önlemek
için cihazınız her gün veya temizleme talebi geldiğinde temizlenmelidir. Bu hususta, „Efficient
CareControl“ bölümündeki talimatlara uyun.
Cihazın, sürekli olarak yüksek kabin pişirme sıcaklıklarında (>= 260 0C) veya yüksek
kahverengileştirme seviyesinde kullanılması ( Kahverengi 4/5) ve yüksek oranda yağ ve
jelatin içeren besinlerin üretilmesi durumunu , kapı contasının daha hızlı aşınmasına yol
açabilir.
Pişirme odası contasının günde bir ovmayı gerektirmeyen bir bulaşık deterjanıyla
temizlenmesi conta değişim ömrünü uzatır.

Uyarı!
Cihaz temizlenmezse ya da yeterince temizlenmezse, atık yağ ve/veya yiyecek artıkları
pişirme odasında tutuşabilir – Yangın tehlikesi!
- Tortu oluşturan yağ ve/veya gıda maddesi artıkları pişirme bölmesinde tutuşursa, cihazı
hemen kapatın ve yangını boğmak için pişirme bölmesi kapağını kapalı tutun! Başka
söndürme önlemleri gerekli olursa, cihazın elektriğini bina tarafından kesin ve bir yangın
söndürücü kullanın (yağ nedeniyle çıkan bir yangını söndürmek için su kullanmayın!).
- Pişirme odasını korozyondan korumak için cihaz sadece “Nemli sıcak hava” (buharlı
pişirme) işlevinde kullanılsa da her gün temizlenmelidir.
- Pişirme odasını korozyondan korumak için belli aralıklarla (yaklaşık 2 hafta) sıvı bitkisel
yağ ya da yağ kullanılmalıdır.
- Dış kaplamayı temizlemek için, sadece nemli, yumuşak bir bezin üzerine dökülmüş
piyasada bulunan örn. bulaşık deterjanı gibi yumuşak temizlik maddeleri kullanın.
Aşındırıcı veya yakıcı maddeler kullanılmamalıdır.
- Cihazı yüksek basınçlı temizleme sistemleriyle temizlemeyin .
- Cihaza asitli madde uygulamayın ve asit buharıyla temasa getirmeyin. Aksi halde krom
nikel çeliğin koruma kaplaması zedelenir ve cihazın rengi bozulabilir.
- Sadece cihaz üreticisinin temizlik maddelerini kullanın. Başka üreticilerin temizlik
maddeleri cihazda hasara yol açabilir. Cihazda, cihaz üreticisi tarafından tavsiye
edilenlerden başka temizlik ve bakım maddelerinin kullanılması sonucunda ortaya çıkan
hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Ovmayı gerektiren ya da çizici temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
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Temizleme, denetim, bakım ve tamir
Uyarı!
Hava giriş filtresinin bakımı. Cihaz, hava filtresinin kirlendiğini kendiliğinden tespit eder.
Hava filtresi kirlendiğinde bir servis iletisi görüntülenir ve hava filtresini temizlemeniz veya
değiştirmeniz talep edilir. Cihaz, hava filtresi yokken çalıştırılmamalıdır. Hava filtresini
değiştirirken aşağıdaki bilgileri dikkate alınız:
Cihaz büyüklüğü 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN ve 10 x 2/1 GN
Hava filtresi ürün numarası: 40.03.461
Bu hava filtresi kullanıcı tarafından çıkarılıp temizlenebilir. Değiştirilmesi halinde hava
filtresinin doğru pozisyonda yerine oturtulması gerekmektedir. Hava filtresini değiştirirken
lütfen "Bakım" bölümündeki talimatlara uyunuz.
Cihaz büyüklüğü 20 x 1/1 GN ve 20 x 2/1 GN
Bu hava filtresi sadece yetkili bir servis tarafından değiştirilebilir.
Dikkat! Cihazın, püskürtme suyundan koruma fonksiyonu sadece filtre ve kapak komple
takılıyken tamamen sağlanmaktadır.
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Temizleme, denetim, bakım ve tamir
Denetim, bakım ve tamir
Tehlike – Yüksek voltaj!
- Denetim, bakım ve tamir işlemleri sadece eğitim görmüş yetkili teknisyenler tarafından
yapılmalıdır.
- Temizleme (CleanJet ® +care temizliği haricinde), denetim, bakım ve tamir işlemleri
sırasında cihazın elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Tekerlekli (mobil) cihazların hareketliliği, cihazın hareket ettirildiğinde elektrik, su ve
atık su bağlantılarının zarar görmemesini sağlayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.. Cihaz
uzaklaştırılacaksa elektrik, su ve atık su bağlantılarının kurallara uygun şekilde sökülmüş
olması sağlanmalıdır. Cihaz orjinal pozisyonuna geri döndürüldüğünde sabitleme
güvenliği, elektrik, su ve atık su bağlantıları kurallara uygun şekilde yeniden kurulmalıdır.
- Cihazınız, teknik açıdan mükemmel bir şekilde, sorunsuz çalışabilmesi için en az yılda bir
kez yetkili servis tarafından bakıma alınmalıdır.
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İşlev parçaları
Cihaz numarası
(sadece kapı açıkken görülebilir)
Akım sigortası (opsiyonel)
(sadece gazlı cihazlar)
Pişirme odası aydınlatması
Çift kat camlı cihaz kapısı

Kapı kolu
Set üstü cihazlar: Hızlı kapanma
fonksiyonuna sahip tek el kumandası
Büyük cihazlar: Tek el kumandası
Çift camı açmak için kilit açma
düzeneği (içtedir)
Kendi kendine boşalan entegre kapı
damlama oluğu (içtedir)
Atık su çıkışına bağlı kapı damlama
haznesi
Cihaz ayakları (yüksekliği ayarlanabilir)

Tip etiketi
(güç çekişi, gaz türü, gerilim, faz sayısı,
frekans, cihaz modeli, cihaz numarası
(bkz. cihaz modeli ve yazılım kimliği
bölümü) ve opsiyon numarası gibi önemli
bilgileri içerir)
Kontrol paneli

Set üstü cihazı- tezgah altı
dolap (US IV) üzerine kurulu

Elektrik tesisatı bölümünün kapağı
Merkez ayar düğmesi

El duşu (otomatik hortum sarma
makarası ile)
Kolay hareket etmesini sağlayan kollar
(Büyük cihazlar)
Set üstü cihaz hava filtresi (Tesisat
bölümü hava girişi)
Büyük cihaz hava filtresi (Tesisat
bölümü hava girişi, cihazın arka
tarafında)
Care-Tabs bakım tableti çekmecesi/
klapesi
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Zemin cihazı

Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
- Cihazın yakınına herhangibir ısı kaynağı (ızgara tepsileri ya da fritöz gibi) koymayın.
- Cihazı sadece oda sıcaklığı 5 °C'den yüksek olan odalarda kullanın. Ortam ısısı 5 °C'den
düşük olduğunda cihazı kullanmadan önce + 5 °C'nin üstünde bir sıcaklığa getirin.
- Pişirme odasının kapısı açıldığında ısıtma ve fan pervanesi otomatik olarak durur. Entegre
fan pervanesi freni devreye girer ve fan pervanesi kısa bir süre daha çalışır.
- Izgara ya da kızartma işlemlerinde (tavuk gibi) damlayan yağlar için yemeğin altına daima
bir tepsi konulmalıdır.
- Sadece cihaz üreticisinin sıcaklığa dayanıklı orijinal aksesuarlarını kullanın.
- Aksesuarlarınızı daima kullanmadan önce temizleyin.
- Cihaz kapısını cihazı uzun süre kullanmadığınızda (örn. geceleri) aralayın.
- Pişirme odasının kapısı hızla kapanma işlevine sahiptir. Büyük cihaz kapısı sadece kapı
kolu dikey durumda olduğunda sıkı kapalıdır.
- Cihaz uzun süre kullanılmadığında (örneğin tatil günlerinde) cihaza bağlı olan su, elektrik
ve gaz bağlantılarını kapatınız.
- Cihaz, çöpe ya da atık bertaraf tesislerine atılmamalıdır. Cihazınızı elden çıkarmanızda
sizlere yardımcı olabiliriz. Teknik müşteri servisimiz için şu numarayı arayın:
- +90 530 666 3952.
Cihazınızın 15 dakikadan daha az süre ile elektriksiz kalması veya kapatılması
durumunda, yürütülen proses, kesintiye uğradığı yerden devam eder.
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Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
Cihaz büyüklüğüne bağlı olarak en yüksek malzeme
hacmi
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

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

(her tepsi rafı en fazla 15 kg)
(her tepsi rafı en fazla 30 kg)
(her tepsi rafı en fazla 15 kg)
(her tepsi rafı en fazla 30 kg)
(her tepsi rafı en fazla 15 kg)
(her tepsi rafı en fazla 30 kg)

Maksimum dolum miktarının aşılması durumunda cihazda hasar oluşabilir.
Uygulama kılavuzunda belirtilen ürünlerin maksimum yükleme boyutlarını da dikkate alınız.

Asma platformlu set üstü cihazlar
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
- Çıkarmak için asma platformu ortasından hafifçe
kaldırın. Ardından, önce ön kilit mekanizmasından,
daha sonra alt mekanizma ve son olarak üst kilit
mekanizmasından çıkartın.
- Asma platformunu pişirme odasının ortasına doğru
döndürün.
- Asma platformunu sabitleme kilidinden yukarı kaldırarak
çıkarın. Tekrar yerine koyarken bu adımları tersine
uygulayın.
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Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
Set üstü cihazlarda mobil tepsi raflığı, mobil tabak
raflığı ve taşıma arabalarıyla işlemler (Opsiyon)
- Asma platformunu yukarıda tarif edilen şekilde çıkarınız.
- Sürme rayını cihazın tabanındaki hazır olan sabitleme
kilidinin üstüne koyun. Tam olarak sabitlemeye dikkat
edin (4 parmak).
- Cihazın taşıma aracının yüksekliğine tam olarak
ayarlanmış olmasına ve ayni seviyeye getirilmesine
dikkat edin.
- Taşıma aracını tam sürme rayının üstüne gelecek
şekilde sürün ve taşıma aracının kurallara uygun
şekilde cihaza sabitlenmesine dikkat edin.
- Mobil tepsi raflığı ya da mobil tabak raflığını sonuna
kadar cihazın içine sürün ve sabitleme kilidinin işlevini
kontrol edin.
- Mobil raflığı ya da mobil tabak raflığını çıkarmak için
sabitleme kilidini açınız ve aracı pişirme odasından
çıkarınız. Öncesinde merkez sıcaklık sensörünü sürme
rayının park pozisyonuna getirin.
- Mobil tepsi raflığının ya da mobil tabak raflığın
sevkiyat sırasında taşıma aracına emniyetli şekilde
sabitlenmesine dikkat edin.
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Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
Merkez sıcaklık sensörü ile işlemler

Dikkat!
Merkez sıcaklık sensörü ve merkez sıcaklık sensörünün pozisyonlama yardımcısı sıcak olabilir
– Yanma tehlikesi!

Merkez sıcaklık sensörünü
pişireceğiniz yemeğin
en kalın yerine saplayın.
Prob iğnesi pişirilecek
malzemenin ortasına
yerleştirilmelidir (bkz.
Uygulama kılavuzu).

Merkez sıcaklık
sensörünün pişirilecek
malzemeden çıkabileceğini
düşünüyorsanız,
pozisyonlama yardımcısını
kullanın (örn. yumuşak veya
kalın olmayan yemeklerde).

Mobil tabak raflığı ile
®
Finishing yaparken merkez
sıcaklık sensörünü mobil
tabak raflığının seramik
borusuna yerleştirin

Temizlik sırasında, dıştan takılabilen tüm merkez sıcaklık sensörleri kabin içinden geçirilerek
yerleştirilmemiş olmalıdır. Bu sensörler birlikte temizlenmemelidir! Bu, temizlik sırasında
sızdırmalara neden olur.
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Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
Dondurulmuş gıdalarda delik açmak için, başlangıç
delgisini kullanın. Pişirilecek malzemenin en kalın
yerine bir delik deliniz. Bunun için yiyeceği sağlam
bir zeminin üzerine koyun ve ellerinizi koruyun.

- Merkez sıcaklık sensörünü ve pozisyonlama yardımcısını kurallara uygun şekilde daima özel
park pozisyonuna yerleştirin – Zarar görme tehlikesi!
- Merkez sıcaklık sensörünü pişirme odasından dışarıya sarkıtmayın – Zarar görme tehlikesi!
- Pişirilen malzemeyi pişirme odasından çıkarmadan merkez sıcaklık sensörünü çekin – Zarar
görme tehlikesi!

Gerekiyorsa merkez sıcaklık sensörünü kullanmadan önce el duşu ile soğutun.

Dikkat!
Kollarınızı ve ellerinizi sensörün ucundan ve yanma tehlikesinden koruyun – Yaralanma riski!
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Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
El duşuyla işlemler
- El duşunu kullandığınızda hortumu lütfen en az 20 cm park pozisyonundan dışarı çekin.
- Kullanma tuşuna basarak 2 farklı aşama seçebilirsiniz.
- El duşunu daima yavaşça park pozisyonuna geri yerleştirin.

Dikkat!
El duşu ve el duşundan gelen su sıcak olabilir – Yanma tehlikesi!

- Hortum güçlü bir şekilde tam olarak dışarı çekildiğinde zarar görür.
- Hortumun, el duşu kullanıldıktan sonra tamamıyla geri sarılmasına dikkat ediniz.
- El duşunu pişirme odasını soğutmak için kullanmayınız! - Pişirme odası ve hava dağıtım perdesi
zarar görebilir ya da pişirme odası camı patlayabilir!
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Genel kullanım
Cihazınız bir "dokunmatik ekrana" sahiptir. Parmağınızın hafif bir dokunuşuyla cihazınızı
ayarlayabilirsiniz.

Merkezi ayar düğmesi
ayarları değiştirebilirsiniz.

Ayarlar istenirse sürgüyü
çekmek/itmek yoluyla da
kabaca yapılabilir.

Girişiniz 4 saniye
içinde devralınır, ya da
merkezi ayar düğmesine
basabilirsiniz.
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Genel kullanım
Genel bilgiler

Başlangıç seviyesine dönüş

Ön ısıtma durum
göstergesi, ön ısıtma için
kırmızı ok, soğutma için
mavi ok.

Su kesik - Su musluğunu
açın. Doldurma işlemi
başladıktan sonra gösterge
söner.
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Yardım fonksiyonu

Programlama modu

Pişirme odası fazla sıcak
– Tuş yanıp söner (pişirme
odasının soğutulması
için bkz. „Cool Down
(Soğutma)“ bölümü).

Pişirme bitişi bir sinyal
sesi ve bir animasyon ile
gösterilir.

„Gaz brülörü
arızası“ „RESET GAZ“’a
basılarak yeniden ateşleme
yapılabilir. Arıza tekrar
tekrar görülür ise servise
haber verin.

Geri/İptal

Genel kullanım
Yardım işlevi
Cihazınızın sunduğu çeşitli olanaklardan kolayca ve etkili bir şekilde faydalanabilmeniz için,
cihazınızda ayrıntılı bir kullanma kılavuzu, uygulama örnekleri ile birlikte kullanım yardımı
ve faydalı öneriler kayıtlıdır. Yardım fonksiyonu her zaman „?“ tuşu ile seçilebilir. Yardım
fonksiyonunda şu fonksiyonlar yer almaktadır:

Piktogram açıklaması
Yardım fonksiyonunu başlatma

Seçim menüsünü açma ve el
kitapçığını seçme

Bir sayfa ileri gitme

Bir sayfa geri gitme

Önceki bölümü açma

Yardım fonksiyonundan çıkma

Sonraki bölüm/Daha fazla bilgi

- El kitapçığını seçtiğinizde ilgili içindekiler listesi açılır. İlgilendiğiniz bölümü seçin.
- Yardım fonksiyonu pişirme sırasında açılırsa, bir işlem gerektiğinde otomatik olarak yardımdan
çıkılır.
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Mod genel bakışı
Açtıktan sonra ekran
Açma/kapatma düğmesi

Profil değişikliği

Buharlı kombi
Buhar
Sıcak hava
Buhar ve sıcak hava
kombinasyonu

iCookingControl modu
Top 10

MySCC

Et
Kümes hayvanları

Yardım fonksiyonu

Diğer fonksiyonlar
iLevelControl

Balık
Garnitür
Yumurtalı yemekler/Tatlı
Fırınlama

Programlama modu

Efficient CareControl
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Finishing

®

Mod genel bakışı
Farklı modlar
iCookingControl
modu

Buharlı kombi modu

Programlama modu

iCookingControl moduna
istediğiniz sonucu seçerek
ulaşırsınız, örn. Kümes
hayvanları, Garnitür veya
Balık seçerek.
Tanım için iCookingControl
modu bölümüne bakınız.

"Buhar", "Kombi" veya
"Sıcak hava" tuşuna
basarak buharlı kombi
moduna ulaşırsınız.
Tanım için Buharlı kombi
fırın modu bölümüne
bakınız.

"Programlama modu"
tuşuna basarak
Programlama moduna
ulaşabilirsiniz.
Tanım için programlama
modu bölümüne bakınız.
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Mod genel bakışı
iLevelControl

Efficient CareControl

iLevelControl'de
cihazınızın raflarını farklı
pişirme işlemleri için
eşzamanlı kullanabilirsiniz.

Efficient CareControl ile
cihazın ne zaman temizliğe
ihtiyac duyduğunu algılar.
Bunu yaparken Efficient
CareControl temizleme
tutumunu ve uzun molalar
veya iş bitimi gibi çalışma
alışkanlıklarını da dikkate
alır.

34 / 172

iCookingControl
iCookingControl pişirilecek malzemenin büyüklüğünü ve yükleme miktarını algılar. Pişirme
süresi, sıcaklık ve pişirme kabini ortamı sürekli uyarlanır. Ayrıca iCookingControl, pişirme
aşaması akışını iCC - Cockpit penceresinde gösterir.
iCC - Cockpit penceresi, istediğiniz sonucu seçtikten sonra otomatik olarak 10 saniye sonra
görüntülenir. Burada iCookingControl'ün eşsiz, akıllı kararları gösterilir.

iCC Cockpit penceresi gösterimi
Güncel kalan süre

Merkez sıcaklığı bilgisi Mevcut | Hedef
Güncel pişirme aşaması

Güncel pişirme kabini ortamını sıcaklık ve
nem ile gösteren klima sütunu
Münferit pişirme aşamaları arasında
geçiş
i tuşu. Bu tuşa basarak iCC Monitor
çağrılır
Ayar görünümüne geçiş
Aktif görünüm

Pişirme aşaması sayısı
Güncel mod
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iCookingControl
Piktogram açıklaması
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iCC - Cockpit

Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi

i tuşu

Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi

Pişirme hızı

Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi

Delta-T

Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi

Pişirme süresi

Pişirme derecesi

Kızarma derecesi

Pişirilecek malzemenin ebadı

Pişirilecek malzemenin kalınlığı

Harlama sıcaklığı

Mayalama hacmi

Kıtırlaştırma

Pişirme kabini ortamı

Kabuk oluşuncaya kadar kızartma

Nemlendirme

Buharlı pişirme

iCookingControl
Fan hızı

Yakınlık derecesi

Pişirme prosesi sırasında bilgiler ve talepler
Ön ısıtma göstergesi

Cool Down göstergesi

İptal talebi

Çizik atma

Arada sos ekleme

Unlu mamul kesme

Unlu mamul fırçalama

İğneleme

Pişirme sonunda opsiyonlar
Sıcaklığı muhafaza etme

Merkez sıcaklık sensörünü başka
yere takma

Sunum sıcaklığına ısıtma

Süreyle devam

Kıtırlaştırma

Yeni parti yükleme
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iCookingControl
iCC - Cockpit
Merkezi ayar tekeri üzerinden veya ilgili ok tuşlarına basarak istediğiniz sonucun nasıl elde
edileceğine dair ideal pişirme yolu ile ilgili bir genel bakış bulabilirsiniz. iCookingControl'ün
gerçekten seçtiği ideal pişirme yolu, pişirdiğiniz ilgili ürüne bağlıdır!
Sarı çerçeveli olarak iCookingControl'ün seçtiği güncel ayarları görebilirsiniz. Geri
giderseniz, geçmişte aldığınız kararları görebilirsiniz. İleri giderseniz, seçtiniz sonuca
ulaşmak için sonraki muhtemel adımlarla ilgili bilgilendirilirsiniz. Bu adımlar ilerleyen
süreçte uyarlanır ve optimize edilir.

Güncel ayarlar.
Buraya gösterge
10 saniye sonra geri döner.
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Sol ve sağ oklara basarak geçmişteki veya
gelecekteki ayarlara geçebilirsiniz.

iCookingControl
iCC Monitor
iCC Monitor'de iCookingControl, istediğiniz sonuca ulaşmak için ayarlardaki uyarlamaları
ve kararları gösterir.
Uyarlamalar ve gösterimler üründen ürüne ve yükleme miktarından yükleme miktarına
farklı gerçekleştirilir.

i tuşu, bir karar alındığında veya arka
planda bir ayar uyarlaması gerçekleştiğinde
görüntülenir. i tuşuna basarak veya
merkezi ayar tekerine basarak iCC Cockpit
penceresinde iCC Monitor çağrılır.

Uyarlamalar ekranda listelenir. Daha önce
alınan kararlar yeşil bir çentik işareti ile
işaretlenmiştir. Ayrıca iCookingControl
tarafından güncel olarak alınan kararlar
ve henüz alınmayan kararlarla ilgili
bilgilendirilirsiniz.

Cockpit iletişim penceresinde ve iCC Monitor'de herhangi bir ayar yapılamaz.
iCC Monitor 6 saniye sonra tekrar otomatik olarak kapanır. Fakat i tuşuna tekrar basarak da
kapatılabilir.
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iCookingControl
iCC Messenger
iCC Messenger, iCookingControl'ün
gerçekleştirdiği işlemler ve uyarlamalarla
ilgili sizi etkin bir şekilde bilgilendirir.
4 saniye sonra iCC Messenger tekrar
otomatik olarak kaybolur.

iCC Messenger'i istediğiniz zaman cihaz konfigürasyonunda MySCC
üzerinden açıp kapatabilirsiniz.
Bunun için MySCC - Uzman ayarları bölümündeki açıklamalara bakın.
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iCookingControl
Örnek: Tavuk

Başlangıç ekranındaki
"Kümes hayvanları" tuşuna
basın ve istediğiniz sonucu
seçiniz.

"Tavuk" tuşuna basınız.

Örneğin kızarma derecesi
(açık, koyu) ve merkez
sıcaklığı / pişirme durumu
(az pişmiş, iyi pişmiş)
seçiniz.
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iCookingControl

iCC Cockpit penceresi
tuşuna basarak veya
otomatik olarak
10 saniye sonra iCC
Cockpit penceresine
ulaşırsınız.
Cihaz otomatik olarak ön
ısıtma yapar.

Cihaza yüklme yapmanız
istenir.

Son
Pişirme süresi sonu – Sesli
uyarı verilir, opsiyonları
seçiniz.
Şimdi başka opsiyonlar
seçme imkanınız var
(örneğin sıcaklığı muhafaza
etme, çekirdek sıcaklığı
sensörünü başka yere
takma, kıtırlaştırma vb.)
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Buhar ve sıcak hava
kombinasyonu ile kızartma
(%50 nem, 202°C pişirme
kabini sıcaklığında).

iCookingControl
Sıcak havada kızartma

Kişisel ayarları kaydetmek için tuşa basınız (bkz. "Programlama" bölümü).

Merkez sıcaklığı sensörü takılmamış veya yanlış takılmışsa, bir ikaz sesi
duyulur ve ekranda merkez sıcaklık sensörünü yeniden takmanız istenir.

43 / 172

Top 10
Top 10, en sık kullandığınız 10 uygulamaya doğrudan ve hızlı erişim sağlar.

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

Top 10'da manuel programlar gösterilmez.
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Buharlı Kombi modu
Buharlı kombi modunda kombi pişiricisinin bütün işlevleri hizmetinizde. "Buhar", "Sıcak
Hava" veya "Buhar ve Sıcak Hava kombinasyonu" tuşuna bastığınızda buharlı kombi
moduna ulaşırsınız.

Piktogram açıklaması
Buhar
Turbo
Buhar ve turbo kombinasyonu

Pişirme odası nem oranı yüzde
ayarı

Pişirme odası sıcaklık ayarı

Delta-T

Pişirme süresi ayarı
MySCC

Merkez sıcaklık ayarı

Carecontrol
Ön ısıtma
Yardım işlevi
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Buharlı Kombi modu
Programlama fonksiyonunu
çağırma

Sürekli kullanımı

Geri/İptal

Nemlendirme

Fan hızı

Cool Down (soğutma)

Pişirme odası sıcaklığı tuşuna basarak, mevcut pişirme odası hava koşulları ve mevcut pişirme
odası sıcaklığı gibi güncel pişirme verilerini sorgulayabilirsiniz.
Tuşu 10 saniye süreyle basılı tutarsanız, bir sonraki ayar işlemine kadar GERÇEK değerler
sürekli olarak gösterilir.
Pişirme haznesi ikliminin burada belirtilen nem derecesinde, mutlak nem esas alınmıştır. Bu
nem değeri, tanımı gereği, ayarlardaki bağıl nemden farklılık gösterebilir.
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Buharlı kombi modu
Buhar
"Buhar" çalışma modunda buhar jeneratörü hijyenik taze buhar üretir. Pişirme kabini
sıcaklığını 30 °C ila 130 ℃ arası ayarlayabilirsiniz.
Pişirme türleri: Haşlama, buğulama, haşlayarak rengini açma, kaynama noktasının altında
haşlama, kabartma, vakumlu pişirme, çözdürme, konserveleme.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Tuşa basın ve tercih edilen sıcaklığı ayarlayın.
Standart değer, kaynama sıcaklığıdır.

3

Tuşa basın ve tercih edilen pişirme zamanını
ayarlayın.

3

Veya alternatif olarak "Merkez sıcaklık sensörü"
tuşuna basın ve tercih edilen merkez sıcaklığı
ayarlayın.

Fan hızı ön ısıtma, sürekli işletim, Cool Down (soğutma) veya Delta-T gibi özel işlevler ilave
olarak seçilebilir. Nemlendirme ve Fan hızı kullanımı konusunda "Manuel nemlendirme" ve
"Fan hızı ayarı" bölümlerine bakın. Delta-T kullanımı için "MySCC" altında "Delta-T" bölümüne
bakın.
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Buharlı kombi modu
Turbo
"Sıcak hava" işletme türünde kuru hava, yüksek performanslı radyatörlerle ısıtılır. Pişirme
kabini sıcaklığını 30 °C ila 300 ℃ arası ayarlayabilirsiniz. İhtiyaç halinde pişirme kabini nemi
sınırlandırılabilir.
Pişirme türleri: Fırında pişirme, kızartma, ızgara, yağda kızartma, gratine etme, şekerleme
yapma.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Tuşa basın ve maksimum pişirme kabini nemini
®
ayarlayın (bkz. bölüm "ClimaPlus Control ").

3

Tuşa basın ve tercih edilen sıcaklığı ayarlayın.

4

Tuşa basın ve tercih edilen pişirme zamanını
ayarlayın.

4

Alternatif olarak "Merkez sıcaklık sensörü"
tuşuna basın ve tercih edilen merkez sıcaklığı
ayarlayın.
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Buharlı kombi modu

Fan hızı ayarı, ön ısıtma, sürekli işletim, Cool Down (soğutma) veya Delta-T gibi özel
işlevler ilave olarak seçilebilir. Nemlendirme ve Fan hızı ayarı kullanımı konusunda "Manuel
nemlendirme" ve "Fan hızı ayarı" bölümlerine bakın. Delta-T kullanımı için "MySCC" altında
"Delta-T" bölümüne bakın.
Sürekli işletimde pişirme kabini sıcaklığı 30 dakika sonra 300 °C'den 260 °C'ye düşer.
"Sıcak hava" işletim türünde cihaz, su bağlantısı olmadan 2 saatten uzun bir süre yüksek
sıcaklıkta çalıştırılmamalıdır, aksi takdirde cihaz arızalanabilir.

49 / 172

Buharlı kombi modu
Buhar ve sıcak hava kombinasyonu
"Buhar" ve "Sıcak Hava" pişirme ortamları birbirleriyle kombine edilir. Bu kombinasyon,
özellikle yoğun pişirmeler için sıcak nemli bir hava ortamı sağlar. Pişirme kabini sıcaklığını
30 °C ila 300 ℃ arası ayarlayabilirsiniz. İhtiyaç halinde pişirme kabini sıcaklığını
ayarlayabilirsiniz.
Pişirme türleri: Kızartma, fırında pişirme.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Tuşa basın ve tercih edilen pişirme kabini
nemini ayarlayın (bkz. bölüm "ClimaPlus
®
Control ").

3

Tuşa basın ve tercih edilen sıcaklığı ayarlayın.

4

Tuşa basın ve tercih edilen pişirme zamanını
ayarlayın.

4

Alternatif olarak "Merkez sıcaklık sensörü"
tuşuna basın ve tercih edilen merkez sıcaklığı
ayarlayın.
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Buharlı kombi modu

Fan hızı ayarı,, ön ısıtma, sürekli işletim, Cool Down (soğutma) veya Delta-T gibi özel
işlevler ilave olarak seçilebilir. Nemlendirme ve Fan hızı ayarı, kullanımı konusunda "Manuel
Nemlendirme" ve "Fan hızı ayarı," bölümlerine bakın. Delta-T kullanımı için "MySCC" altında
"Delta-T" bölümüne bakın.
Sürekli işletimde pişirme kabini sıcaklığı 30 dakika sonra 300 °C'den 260 °C'ye düşer.
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Buharlı kombi modu
ClimaPlus Control

®

ClimaPlus Control Pişirme kabinindeki nemi tam olarak ölçer ve ayarlar. Her bir gıda
maddesi için ürüne has uygun sıcaklığı, sıcaklık penceresinden tam olarak ayarlayabilirsiniz.
®

Buhar:
®
ClimaPlus Control Cihaz
standart olarak %100 neme
ayarlanmıştır.

Sıcak Hava:
®
ClimaPlus Control
vasıtasıyla pişirme
kabininde ürün nemini
sınırlandırabilirsiniz.
Kırmız sütunlar ve bunlara
bağlı yüzde göstergeleri
sayesinde, pişirme
kabinindeki maksimum
uygun nem oranı gösterilir.
Göstergede ne kadar
fazla kırmızı görünürse,
pişirme kabini atmosferi o
oranda kuru ve nem içeriği
o oranda düşüktür.

Buhar + Sıcak hava:
Buhar ve sıcak hava
karışımını ayarlayabilirsiniz.
Sıcaklık göstergesinde
mavi çizgiler ne kadar
fazla görünürse, pişirme
kabininde o kadar fazla nem
vardır veya nem içeriği o
kadar yüksektir.

Sürekli işletimde mümkün olan en iyi koruma amaçlı kullanım için standart pişirme kabini nemi
işlevinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz (örn. sıcak hava için %100).
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Buharlı kombi modu
Zaman ayarı veya sürekli işletim
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Bir işletme türü seçin, örneğin "Buhar".

2

Tuşa basın ve tercih edilen pişirme zamanını
ayarlayın. Sürekli işletim için sonraki satıra
bakın.

2

Sürekli işletim tuşuna basın. Diğer bir yol
ise, pişirme tuşuna basın ve "SÜREKLİ"
görüntülenene kadar merkezi ayar düğmesini/
sürgüsünü sağa doğru çevirin/itin.

Manuel ön ısıtma
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Bir işletme türü seçin, örneğin "Buhar".

2

Tuşa basın ve tercih edilen ön ısıtma sıcaklığını
ayarlayın.

3

Ön ısıtma tuşuna basın. Diğer bir yol ise,
pişirme zaman tuşuna basın ve "Ön ısıtma"
görüntülenene kadar merkezi ayar düğmesini/
sürgüsünü sola doğru çevirin/itin.
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Buharlı kombi modu

Saat ayarı: "MySCC" altında "Saat bölümüne bakın.
Saat format ayarlanması : "MySCC" altında "Saat formatı" bölümüne bakın.
Pişirme süresi formatının ayarlanması : "MySCC" altında "Pişirme süresi formatı" bölümüne
bakın.
Başlama zamanının ayarlanması: "Otomatik başlama zamanı" bölümüne bakın.
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Buharlı kombi modu
Manuel nemlendirme
Yüksek performanslı bir püskürtücü vasıtasıyla ani su püskürtülür ve pişirme kabinine
dağıtılır. Nemlendirme sayesinde ideal çalışma ve istenen parlaklıkta pişirilmiş ürünler elde
edilir.
Sıcak hava veya buhar/sıcak hava kombinasyonu durumunda seçilebilir.
Nemlendirme süresi: Nem girişi 2 saniyeyle sınırlandırılmıştır. Ancak tuşa tekrar basılması
durumunda, 2 saniyeliğine tekrar su püskürtülür.
Sıcaklık aralığı: 30 °C ila 260 °C arası pişirme kabini sıcaklığı.
Nemlendirmek için "Nemlendirme" tuşuna basın.

Programlama modunda, her bir program kademesi için 3 farklı seviyede nemlendirme
ayarlanabilir. Tuşa basın ve çevrilebilir ayar düğmesiyle tercih edilen seviyeyi ayarlayın.
Nemlendirme kapalı

3 kez nemlendirme
1 saniyede bir kez/10 sn. sonra
ara).

1 kez nemlendirme
(1 sn.)

5 kez nemlendirme
1 saniyede bir kez/10 sn. sonra
ara).
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Buharlı kombi modu
Fan hızı
Tüm pişirme işlevlerinde en uygun pişirme sıcaklığının oluşturulması amacıyla fan hızı 5
kademeli olarak ayarlanabilir.
Tuşa basın ve çevrilebilir ayar düğmesiyle tercih edilen fan hızı ayarlayın.

Turbo fan hızı

1/4 fan hızı

Standart fan hızı

Fan pervanesinin 1/4 hava akımı
şiddetine ayarlanması

1/2 Fan pervanesi 1/4 fan hzına
ayarlanması
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Buharlı kombi modu
Delta-T-Pişirme
Delta-T = Çekirdek ısısı ve pişirme kabini ısısı arasındaki sıcaklık farkı. Pişirme kabini
sıcaklığının pişirme işleminin sonuna kadar, ilgili çekirdek ısısına sabit farkını muhafaza
ederek, yavaş artmasıyla et daha uzun bir pişirme işlemine tabi tutulur (sadece kombi buharlı
fırın modundan seçilebilir).

Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Manuel bir mod seçiniz, örn. sıcak hava.

2

Delta-T- tuşuna basınız.

3

4

20°C

İstediğiniz Delta-T sıcaklık farkını ayarlayınız.

İstediğiniz çekirdek ısısını ayarlayınız.
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Buharlı kombi modu

Delta-T ayarı etkin iken ekranda "Delta-T" göstergesi.
Delta-T sadece kombi buharlı fırın modundan etkinleştirilebilir! Delta-T modunun etkin olmasını
manuel modun ekranındaki Delta sembolünden tanıyabilirsiniz.
Alternatif olarak Delta-T pişirme süresi boyunca bir zaman penceresi ayarlayabilirsiniz.
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Buharlı kombi modu
Cool Down (soğutma)
Cihazınızı yüksek pişirme kabini sıcaklığında çalıştırdınız ve artık daha düşük pişirme kabini
sıcaklığında devam etmek istiyorsunuz. "Cool Down" soğutma işleviyle, pişirme kabini hızlı
ve emniyetli şekilde soğutulur.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Bir işletme türü seçin, örneğin "Buhar".

2

Tuşa basın ve pişirme kabini kapısını kapatın.

3

Kapıyı açın

Pişirme kabini kapısını açın.

4

Tuşa basın. Tercih edilen pişirme kabini
sıcaklığı ihtiyaç halinde ayarlanabilir.

5

Fan hızı ihtiyaç halinde kişisel ihtiyaçlara göre
ayarlanabilir.
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Buharlı kombi modu

Uyarı!
- "Cool Down" (soğutma) işlevini sadece hhava dağıtım perdesi kurallara uygun şekilde kapatılmış
ise çalıştırın – Yaralanma tehlikesi!
- "Cool Down (soğutma)" sırasında kapının açılmasıyla fan pervanesi kapanmaz.
- Fan pervanesine el sürmeyin – Yaralanma tehlikesi!
- "Cool Down" esnasında pişirme kabininden sıcak buharlar çıkar – Yanma tehlikesi!

"Cool Down (soğutma)" işlevi programlanamaz.
Güncel pişirme kabini sıcaklığının gösterimi için "Pişirme kabini sıcaklığı" tuşuna basın.

60 / 172

Programlama modu
Programlama modunda hemen kendi pişirme programlarınızı oluşturabilirsiniz. 7 modu (Et,
Kümes hayvanları, Balık, Unlu mamul, Garnitür, Yumurtalı yemekler/Tatlı, Finishing) kişisel
ihtiyaçlarınıza göre kopyalayabilir, uyarlayabilir ve yeni bir isim ile kaydedebilir veya kendinize
ait maks. 12 adımlık manuel programları oluşturabilirsiniz.
Programlama moduna ulaşmak
için tuşa basınız.

Piktogram açıklaması
Yeni program

Yeni iLC programı

Programı kopyala

Programı değiştir

Resim görünümü

Liste görünümü

MyDisplay aç
Programı seç
Programı sil
Seçim penceresi - Programı
başlat
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Programlama modu
Bilgi tuşu - Program ayrıntılarını
gösterir
Bilgi tuşu basılı iken seçim
penceresi
Program adına ek olarak aşağıdaki tuşlar üzerinden başka bilgiler çağrılabilir veya
kaydedilebilir.
Program için gıda maddesi resmi

Program için aksesuar resmi

Grup ataması (örn. kahvaltı)
Bir gruba atama işlemi, "Grup
atama" tuşuna basılarak gösterilir.
Mevcut bir atama, yeşil bir çentik
işaretiyle belirtilir.

Program için notlar
Bir programın kaydedilen
notları, "Notlar" tuşuna basılarak
doğrudan görüntülenir. Mevcut
notlar, yeşil bir çentik işaretiyle
belirtilir.
Ek nitelikler seçilebilir (örn.
"Başlama zamanı ön seçimi")

Piktogram, kaydedilen programın modunu gösterir, örn. buhar ve sıcak hava
kombinasyonu. iCookingControl pişirme işlemleri ve iLC için ilgili başka
piktogramlar gösterilir.
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Programlama modu
Resim görünümü
Pişirme programları resimlerle kaydedildiyse, bunlar resim görünümünde gösterilir. Herhangi
bir resim mevcut değilse, programın başlığı resim görünümünde metin olarak gösterilir.
Resim görünümüne geçiniz.

Oka basarak veya ayar
tuşunu kullanarak görünümde
gezinebilirsiniz

Örneğin görünümü sayfa başına
20 resimden sayfa başına 16
resme değiştirme.

En son seçilen görünüm bir sonrakinde tekrar gösterilir.
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Programlama modu
Sınıflandırma ve filtre işlevi
Liste görünümü, isme göre alfabetik sıralamayla sınıflandırılmıştır. Liste görünümü,
sınıflandırma ve filtre işlevi üzerinden değiştirilebilir.
Filtre işlevini açmak için tuşa basın. Filtre kriterlerini seçin.
Sınıflandırma işlevini açmak için tuşa basın. Sınıflandırma kriterlerini seçin.
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Programlama modu
Cihaz çalışırken kaydetme
Girişim

Bilgi/Tuş

1

2

3

Tanımlama

İşletim sırasında tuşa basın.

G

Program adını girin.

Pişirme sürecinin kaydı için tuşa basın.

Bir iCookingControl içinde tüm değişiklikler, uygulanan pişirme süreci (örn. ince veya kalın
gibi), kaydetme sırasında devralınır ve bir sonraki pişirme sürecinin çağrılması durumunda
otomatik olarak tekrar edilir.
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Programlama modu
Programlama - iCookingControl modu
Örnek: "Kızartma" ismini değiştiriyor ve pişirme sürecini kişisel ayarlarla (örn. "Açık renk
kızarma" ve "Pişirme sıcaklığı yüksek" olarak) "Dana rosto" ismiyle kaydediyorsunuz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Yeni bir program oluşturmak için tuşa basın.

3

Dana rosto...

Program adını girin (örn. Dana rosto).

4

İsmin kaydedilmesi için tuşa basın.

5

İşletme türü olarak "Et" seçin.

6

Kızartma

"Kızartma" seçeneğini seçin.

7

Kızarma derecesi ve pişirme derecesi kişisel
olarak tercih edilebilir.

8

Pişirme sürecinin kaydedilmesi ve seçim
ekranının açılması için tuşa basın.
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Programlama modu
Girişim
9

Bilgi/Tuş

Tanımlama
Örneğin pişirme geçişi için bir resim seçin veya
Program detay görünümünden "Kaydet" tuşuna
basarak çıkın.

Program detay görünümünde, aksesuara ait bir resim, programa ait notlar
veya ait oldukları gruba kaydedebilirsiniz.
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Programlama modu
Programlama - Buharlı kombi modu
İsteklerinize hitap eden, 12 adıma kadar manuel bir program oluşturabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Yeni bir program oluşturmak için tuşa basın.

3

Karıştırılmış
sahanda yumurta

Program adını girin (örn. Sahanda yumurta).

4

İsmin kaydedilmesi için tuşa basın.

5

Bir işletme türü seçin, örneğin "Kombinasyon".

6

Pişirme kabininin ön ısıtması için tuşa basın.

7

Dilediğiniz ön ısıtma derecesini girin.

8

Adımın kaydedilmesi için tuşa bir kez basın.
Başka bir adım eklenebilir.
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Programlama modu
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

9

İkinci program adımı için işletme türünü girin.

10

Dilediğiniz pişirme parametresini girin.

11

Adımın kaydedilmesi için tuşa bir kez basın.
Başka bir adım eklenebilir.

12

Programlamayı sona erdirmek için tuşa tekrar
basın.

Her bir program adımının sona ermesiyle akustik bir ikaz sesi
verdirebilirsiniz. Bunun için "Summer (sinyal)" tuşunu aktif edin.

Her bir program adımı için dilediğiniz hava akımı şiddetini
ayarlayabilirsiniz.
Turbo (sıcak hava) ve kombinasyon işletme türlerinde, her bir program
adımı için buharlı pişirmeyi 3 farklı kademede ayarlayabilirsiniz. Ayrıca
"Manuel buharlı pişirme" bölümüne bakınız.
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Programlama modu
Programlama - iLC modu
Cihazınıza ait rafları, farklı pişirme süreçleri için aynı anda kullanın. iLevelControl hangi
yemeklerin birlikte pişirilebileceklerini gösterir, ayrıca kendini miktara bağlı pişirme süresine,
kapının açılıp kapanma sayısına ve açık kalma süresine akıllıca uyarlar.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Yeni bir iLC programı oluşturmak için tuşa
basın.

3

Hamur ürünleri

Program adını girin (örn. Sahanda yumurta).

4

İsmin kaydedilmesi için tuşa basın.

5

Bir manuel işletme türü seçin, örneğin "Turbo".

6

Dilediğiniz pişirme parametresini girin.

7

Adımın kaydedilmesi için tuşa basın.
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Programlama modu

Her bir program adımı için dilediğiniz fan hızını ayarlayabilirsiniz.
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Programlama modu
Programı başlatma
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Programı ok tuşları veya merkez ayar düğmesi
ile seçin

3

Başlatma için seçim penceresindeki program
isimlerinin üstüne veya merkez ayar düğmesine
basın.

Program adımlarını kontrol edin
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Programı ok tuşları veya merkez ayar düğmesi
ileseçin

3

Başlatma veya programın çağrılması için, seçim
penceresindeki program isimlerinin üstüne veya
merkez ayar düğmesine basın.

4

Her bir program adımını, adım sembollerinin
üstüne basarak kontrol edin. Gösterilen adım,
kırmızı renkte vurgulanır.
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Programlama modu
Girişim
5

Bilgi/Tuş

Tanımlama
Tuşa basarak programdan çıkın.

Pişirme kabini kapısı, program adımlarının kontrolü amacıyla açık bırakılmalıdır. Program
adımlarını, "Program değiştirme" işlevinde de kontrol edebilir ve uyarlayabilirsiniz.
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Programlama modu
Grup oluşturma
Programlarınızı düzenlemek için programları bir gruba tayin edebilirsiniz (örn. bir kahvaltı
menüsü için programlar).
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basınız.

2

Filtre üzerinden "Gruplar" seçiniz.

3

Yeni bir grup düzenlemek için tuşa basınız.

4

5
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Kahvaltı

Grubunuzu adlandırın (örn. kahvaltı).

Bu tuşa basarak isim girişini onaylayınız. Grubu
yarattınız.

Programlama modu
Grup ata
Programınızı bir gruba tayin edebilirsiniz.
Bir gruba istenen sayıda program (Manuel, iLC, vs.) tayin edilebilir.
Örneğin kahvaltı menünüz için programları, oluşturduğunuz bir "Kahvaltı" grubuna tayin
edebilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basınız.

2

Programı ok tuşları veya merkez ayar düğmesi
ile seçiniz (örn. sahanda yumurta).

3

Değişiklik fonksiyonunu etkinleştirmek için
tuşa basınız. Gösterge, program ayrıntıları
gösterimine geçer.

4

Tuşa basınız. Şimdi programınızı bir veya
birden fazla gruba tayin etme imkanına
sahipsiniz.

5

6

Kahvaltı

İstediğiniz gruba basarak, bunu işaretleyin
(örn. kahvaltı).
Tamamlamak için bu tuşa
iki kez basınız.
Program (örn. sahanda yumurta) şimdi gruba
(örn. kahvaltı) tayin edilmiştir.
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Programlama modu
Programı değiştirme
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Programı ok tuşları veya merkez ayar düğmesi
ile seçin

3

Değişiklik işlevinin aktif edilmesi için tuşa basın.
Görünüm, program detayı görüntüsüne geçer.

4

Kızartma

İsmi değiştirmek isterseniz, program ismine
basın.

5

Değişikliği veya güncel ismi onaylayın.

6

İşletim türü programının başlatılması için
piktograma basın.

7

Bunu uyarlamak amacıyla program adımını
seçin.

8

Yapmış olduğunuz değişikliği uygulayın.
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Programlama modu
Girişim

Bilgi/Tuş

9

Tanımlama
İşlemi sonlandırmak için tuşa iki kez basın.

Görüntülenen program adımını silmek için tuşa basın.

Bir program adımı ilave etmek için tuşa basın. Yeni program adımı,
gösterimi yapılan adımdan sonra ilave edilir.

Program sembolleri görünümündeki notları değiştirmek için tuşa basın.

İlave sembollerin seçimi için (favori durumları gibi) tuşa basın.

Değişikliklerin iptali için tuşa basın.
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Programlama modu
Programın kopyalanması
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Programı ok tuşları veya merkez ayar düğmesi
ile seçin

3

Programın kaydedilmesi için tuşa basın.

4

5

G

Program adını girin.

Pişirme sürecinin kaydı için tuşa basın.

İsmi değiştirmezseniz, otomatik olarak isme dair bir indeks belirir.
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Programlama modu
Programın silinmesi
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Programı ok tuşları veya merkez ayar düğmesi
ile seçin.

3

Tuşa iki kez basılmasıyla program silinir.

Silme uygulaması, geri veya başka bir tuşun aktif edilmesiyle iptal olur.

Tüm programların silinmesi
Tüm programların silinmesi, sadece "MySCC"'de imkan dahilindedir. Bunun için bkz.
"MySCC iletişimi".
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iLevelControl
Cihazınızın raflarını farklı pişirme işlemleri için eşzamanlı kullanın. iLevelControl hangi
yemeklerin birlikte pişirilebileceğini gösterir ve pişirme süresini, yükleme miktarına ve ayrıca
kapı açma sayısına ve süresine uyarlar. Ayrıca seçim penceresinde, hangi yemekleri
güncel seçim ile kombine edemeyeceğiniz gösterilir. Bu yemekler bu durumda koyu gri
işaretlenmiştir (örn. alttaki resimde tost).
iLevelControl moduna ulaşmak için tuşa basınız.

Piktogram açıklaması
Seçim penceresindeki
yemekler
Aktif yemek
Raf düzeyi /
Güncel zaman ekseni
Zaman penceresi için navigasyon

Güncel zaman tuşu (zaman
penceresi güncel zamana döner)
Standby, güncel pişirme kabini
sıcaklığı 30 dakika için muhafaza
edilir, bkz. "MySCC" altında
"Standby"

Başlangıç ekranı

Yeni yemek seçme
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Zoom (zaman penceresini
büyütme veya küçültme)
Güncel yemek bileşimini ürün
sepeti olarak kaydetme.

iLevelControl
Yemeği sil

Cool Down
iLC modunda ideal pişirme kabini ortamını koruma, herhangi bir
yemek yerleştirilmediğinde. Tutma aşaması 10-120 dakika arasında
ayarlanabilir. Bu durum, önceden ön ısıtma süresi olmadan yiyeceklerin
pişirme kabinine hemen yerleştirilmesine olanak sağlar.

Piktogram, seçilebilecek yemeğin modunu gösterir, örn. manuel programda
oluşturulan buhar ve sıcak hava kombinasyonu.
iLC Messenger'i istediğiniz zaman cihaz konfigürasyonunda MySCC
üzerinden açıp kapatabilirsiniz. Bunun için MySCC - Uzman ayarları
bölümündeki açıklamalara bakın.
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iLevelControl
Yemekleri seçim penceresine yükleme
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basınız.

2

Bir programı açmak için tuşa basınız.

4

Listeden kayıtlı bir yemek seçiniz.

5

Yemeği seçim penceresinde gösterme

- Tüm yemekleri seçim penceresine yükleyebilirsiniz.
- iLC modunu doğrudan bir iLC prosesi, örn. iLC-Pizza seçerek de başlatabilirsiniz.
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iLevelControl
iLC pişirme programını kaydetme
Yeni bir iLC programını kaydetmek için lütfen "Programlama - iLC moduna" bölümüne
bakınız.

iLC pişirme akışını kaydetme
Girişim

Bilgi/Tuş

1

2

Tanımlama

Tuşa basınız.

iLC Buharlama

"iLC Buharlama" tuşuna basınız

3

Pişirme parametrelerini uyarlayınız.

4

Kaydetmek için tuşa basınız.

5

6

Havuç buharlama

İsim giriniz, örn. havuç buharlama.

İsmi kaydetmek için tuşa basınız.
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iLevelControl
Yemekleri konumlandırma ve başlatma
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Seçim penceresinde istediğiniz yemeğe basınız.

2

Yemeği parmağınızla çekerek (drag & drop)
istediğiniz raf düzeyine konumlandırın veya
uygun raf düzeyine basınız.
Akış otomatik olarak başlar.

3

Cihaz otomatik olarak ön ısıtma yapar.

4

Yükleme

Ön ısıtma sıcaklığına ulaştıktan sonra
yükleme yapmanız talep edilir.

Yerleştirilen yemeğin sol yanındaki zaman göstergesini basılı tutularak, sütun kırmızı yanıp
söndüğünde merkez ayar düğmes üzerinden zamanı değiştirebilirsiniz.
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iLevelControl (iLC)
Yemeklerin silinmesi
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın. Silme tuşu, sarı tuş çerçevesi yanıp
söndüğü müddetçe aktiftir.

2

Zaman veya seçim penceresinden silmek
istediğiniz yemeği seçin.

Silme tuşu aktif olduğu müddetçe (sarı çerçeve), istenildiği kadar yemek, zaman veya seçim
göstergesinden silinebilir.
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iLevelControl (iLC )
Ürün sepetlerinin kaydedilmesi
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basın.

2

Bir program seçmek için tuşa basın.

4

Listeden hafızaya alınmış birden fazla yemek
seçin.

5

Yemekler seçim penceresinde gösterilir.

5

Bileşenleri kaydetmek için seçim
penceresindeki tuşa basın.

- Tüm yemekleri seçim penceresine yükleyebilirsiniz.
- Zaman penceresinden aktif olan bir yemeğin üzerine basılıp basılı tutularak bu aktif yemek ile
kombine edilebilen yemekler seçim penceresinde gösterilir.
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iLevelControl
3 lü Merkez sıcaklık prob opsiyonu ile çalışma
iLevelControl uygulamalarında maks. üç ürün birer merkez sıcaklık sensörü üzerinden
denetlenebilir. Bu kendi oluşturduğunuz ve daha önce mevcut iLC prosesleri için geçerlidir.
Seçilen merkez sıcaklığı ile üçten fazla iLC prosesi aynı anda mümkün değildir.

Üçlü merkez sıcaklık sensörününayrımı
farklı renkler üzerinden gerçekleşir
Siyah = 1. merkez sıcaklık sensörü
Mavi = 2. merkez sıcaklıkı sensörü
Yeşil = 3. merkez sıcaklık sensörü

Üç sensörde ilave halkalar bulunmaktadır:
1 Halka = 1. merkez sıcaklık sensörü
2 Halka = 2. merkez sıcaklık sensörü
3 Halka = 3. merkez sıcaklık sensörü

Lütfen üçlü merkez sıcaklık sensörünü, yaralanma
tehlikesini önlemek için daima bunun için öngörülen tutucuya
konumlandırın.
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iLevelControl
Merkez sıcaklığı olan bir pişirme seçtiyseniz,
merkez sıcaklık sensörlerinden birini pişirilecek
malzemenin en güçlü noktasına batırınız. Dikkat:
Ölçüm noktaları öndeki bölümde bulunmaktadır.
Lütfen sensörü batırırken, sensör ucunun pişirilecek
malzemenin ortasına konumlandırılmasına dikkat
ediniz.

Ekranda şu sorgu görüntülenir:
Lütfen üçlü merkez sıcaklık sensöründen hangisinin
kullanıldığını onaylayınız.

Sensör yanlış batırıldıysa veya üründen kayıyorsa, şekildeki
gibi uyarı görüntülenir.
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Efficient CareControl
Akıllı Efficient CareControl, kendiliğinden cihaz kullanımını, genel bakım durumunu algılar ve
tam zamanında azaltılmış kimyasal, su ve enerji tüketimi için optimum temizleme prosesini
hesaplar. Gerekli temizleme kimyasalı miktarı ihtiyaca göre önerilir. Özel Care-Tabs ile
bağlantılı olarak kireç tortuları daha oluşurken önlenir.
Bakım ve kir durumu "Bakım" ve "Temizlik" çubuk diyagramlarında gösterilir.

Bakım ve kir durumu göstergesi
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Tuşa basınız.

2

Üstteki bakım durumu diyagramında cihazın
güncel bakım durumu gösterilir.

3

Alttaki temizlik diyagramında cihazın güncel kir
durumu gösterilir.
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Efficient CareControl

İbre yeşil alanda:
"Bakım durumu" göstergesi: Cihaz en iyi bakım
durumuna sahiptir. Buhar jeneratörü kireçten arındırıldı.
"Temizlik" göstergesi: Cihaz kısa bir süre önce
temizlendi.
İbre sarı alanda:
"Bakım durumu" göstergesi: Cihazın bakım durumu
orta seviyede. Buhar jeneratörü hafif kireçli.
"Temizlik" göstergesi: Cihaz kirli, fakat temizlik
talebine kadar üretime devam edebilirsiniz.
İbre kırmızı alanda:
"Bakım durumu" göstergesi: Bakım yetersiz ve cihaz,
CleanJet+care ile daha sık temizlenmelidir.
"Temizlik" göstergesi: Cihaz aşırı kirli ve temizlik
talebinde mutlaka temizlenmelidir.
"Bakım durumu" göstergesi gelişme: iyileşiyor
"Bakım durumu" göstergesi gelişme: kötüleşiyor

90 / 172

Efficient CareControl
Temizleme çağrısı
CareControl, CleanJet +care temizliğinin ne zaman yapılması gerektiğini algılar. Burada
CareControl duruma özel temizlik davranışını ve uzun molalar ya da iş bitimi gibi çalışma
alışkanlıklarını dikkate alır. Tavsiye edilen temizlik kademeleri farklı bir renkle işaretlenir.
®

Temizlik çağrısının ototmatik gösterimi,
bir an önce CleanJet + care temizliği
yapılmalıdır.
Tavsiye edilen temizleme kademesi renkli
olarak vurgulanır

Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Lütfen temizlik + bakım

2

CleanJet+care

CleanJet +care’i başlatmak için ilgili tuşa
basın veya "Daha sonra" seçeneğini seçin.

3

orta

Tavsiye edilen, renkli olarak işaretlenmiş
temizleme kademesini (örn. "orta") seçin ve
menü yönlendirmesini takip edin.

Cihazı temizlemeniz istenir.
®

CleanJet +care temizleme çağrısı, CleanJet +care temizliği yapılana kadar düzenli olarak
tekrarlanır.
®

®

91 / 172

Efficient CareControl
Temizliğin başlatılması
CleanJet +care pişirme odasının otomatik temizleme sistemidir.
7 temizleme aşamasıyla kirlenmeye göre temizlemeyi ayarlayabilirsiniz.
®

Dikkat!
- Hijyen nedenleriyle ve arıza önlemek için cihazınız her gün temizlenmelidir – Yangın tehlikesi!
- Cihazınız sadece “Buhar” işletiminde kullanılsa da her gün temizlenmelidir.
- Sadece cihaz üreticisinin temizlik ve Care-Tabs bakım tabletlerini kullanınız. Başka temizleme
maddelerinin kullanılması cihazda arızalara yol açabilir. Sonradan ortaya çıkan arızalar için
sorumluluk alınmaz!
- Fazla temizleme maddesi kullanırsanız köpükleşme meydana gelebilir.
- Tabletleri asla sıcak pişirme odasına koymayınız (> 60 °C).

- Cihaz kapısını cihazı uzun süre kullanmadığınızda (gece gibi) biraz açık bırakınız.
- Pişirme odası contasının her gün temizlenmesi cihazın ömrünü uzatır. Pişirme odası contasını
temizlemek için yumuşak bir bezle bulaşık suyu kullanınız – Ovmayı gerektiren malzeme
kullanmayınız!
- İç ve dış camları ve cihaz dışını nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin. Bu amaçla aşındırıcı
veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için yumuşak, piyasada bulunan
deterjanlar kullanın ve paslanmaz çelik yüzeylere düzenli olarak paslanmaz çelik bakım
maddeleriyle bakım yapı Ovmayı gerektiren malzeme kullanın.
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Efficient CareControl
Girişim

Bilgi/Tuş

1

Tanımlama

Tuşa basın.

2

Pişirme odası
fazla sıcak

Pişirme odası sıcaklığı 50 °C'den yüksek
olursa "Pişirme odası çok sıcak" bilgisi
gösterilir.
"Cool Down (soğutma)" seçiniz (bkz. "Cool
Down" bölümü).

3

hafif

Temizleme kademesini seçiniz, örn. "hafif" .

4

Kapıyı açın

Pişirme odasının kapısını açınız, kapağı ve
teosileri alınız.

5

Uyarı!
Temizlik ve Care-Tabs bakım tabletlerine
sadece güvenlik eldiveniyle dokununuz – Tahriş
tehlikesi!

6

Gösterilen sayıda temizleyici tableti paketinden
çıkartarak pişirme odasındaki hava iletim
sacının girintisine (tablet sepeti) yerleştiriniz.
Bkz. alttaki resim.

7

Gösterilen sayıda bakım tabletini paketinden
çıkartarak bakım kabına koyunuz. Bkz. alttaki
resim.

8

kapıyı kapat

Fırın kapağı kapalı olduğunda otomatik olarak
başlar Temizleme!
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Efficient CareControl
Uyarı!
- Pişirme odasının kapısını temizleme sırasında açmayınız – temizleyici kimyasal maddeler
ve artık nem dışarı çıkabilir – Tahriş ve yanma tehlikesi!
- CleanJet ® care temizliği sona erdikten sonra pişirme kabininin tamamında temizleyici
kalıntısı kalıp kalmadığını kontrol ediniz (hava iletim tepsisinin arkasına da bakınız).
Kalıntıları temizleyiniz ve tüm kabini (hava iletim tepsisinin arkası da dahil olmak üzere)
el duşu ile iyice durulayınız – Tahriş tehlikesi!
- Temizlik sırasında, dıştan takılabilen tüm çekirdek sıcaklığı sensörleri, pişirme kabinindeki
pişirme kabini kapısından geçirilerek yerleştirilmemiş olmalıdır. Bu sensörler birlikte
temizlenmemelidir! Bu, temizlik sırasında sızıntılara yol açar. - Tahriş olma ve haşlanma
tehlikesi!

Kimyasalların kullanımı ile ilgili talimat:

Uyarı!
Temizlik ve bakım
tabletlerini sadece uygun
güvenlik önlemleri ile
kullanınız, tabletlere
örn. sadece koruyucu
eldivenlerle dokununuz –
Tahriş tehlikesi!

Temizleme tableti:
Koruyucu folyoyu çıkartınız.
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Set üstü cihazlar:
Gösterilen Care-Tabs
bakım tableti paket miktarını
çekmeceye doldurunuz

Büyük cihazlar: Gösterilen
Care-Tabs bakım tableti
paket miktarını klapeye
doldurunuz.

Temizleme tabletlerini hava
iletim tepsisinin girintisine
yerleştiriniz.

Tabletleri pişirme odasına
koymayınız – hasar
tehlikesi!

Efficient CareControl

CleanJet +care temizleme sürecini başlatmadan önce asma platformları ya da mobil raflık
tekrar kurallara uygun şekilde pişirme odasına yerleştirilmelidir.
Yumuşak su kullanıldığında temizleyici tabletlerin dozajını yarıya kadar indirebilirsiniz. Doğru
dozaja rağmen köpük oluşursa temizleyici tabletlerin sayısı azaltılmalıdır. Düşük temizleyici
dozajına rağmen yoğun köpük oluşuyorsa, lütfen köpük giderici tablet gibi başka önlemler için
servis partnerine/müşteri servisine haber veriniz.
®
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Efficient CareControl
Temizleme kademeleri
Intensywność
mycia

Opis/Zastosowanie

Tabletki

Yıkama tabletsiz

Pişirme odasının ılık su ile durulanması.

Hayır

Durulama

Örn. pişirme veya buharda pişirme gibi
yağsız, ancak kireç içeren kirler için.

Care

ara temizleme

"Kısa temizleme süresi" – bütün lekeler
içindir, ancak kurutma ve durulama olmaz.

Temizleyici

hızlı

Hafıf lekeler için, örneğin farklı yemekleri aynı
anda pişirme, 200 °C’ye kadar uygulamalar
içindir

Temizleyici & Care

tasarruf

Kimyasalların ve suyun mümkün mertebe
doğayı koruyacak şekilde kullanımı için, hafif
kirlenmede (200°C’ye kadar) tercih edilir.

Temizleyici & Care

orta

Kızartma ve ızgara lekeleri için, örneğin tavuk,
biftek, ızgara balık pişirdikten sonra.

Temizleyici & Care

kuvvetli

Kuvveti kızartma ve ızgara kirleri için, örneğin
tavuk, biftek vs. aynı anda pişirme durumunda

Temizleyici & Care
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Efficient CareControl
CleanJet +care’i durdurma
®

10 dakikayı geçen elektrik kesintisinde ya da cihaz kapatıldığında ekranda şu gösterilir:
®
„CleanJet dursun mu?“ . CleanJet durdurma sorusu 20 saniye içinde ekrana basılarak
®
onaylanmazsa, etkinleştirilen CleanJet +care programı herhangi bir kesinti olmadan sonuna
kadar devam eder.
Girişim

Bilgi/Tuş

1

Tanımlama

Cihazı kapatıp açınız.

2

CleanJet +care
dursun mu?

3

Kapıyı açın

Tuşa basarak durdurma işlemini onaylayınız.

Ekrandaki talimatları izleyiniz ve kapıyı
dikkatlice açınız – Sıcak buhar!
Uyarı!
Temizlik tabletlerine sadece güvenlik eldiveniyle
dokununuz – Tahriş tehlikesi!

4

5

Tabletleri çıkartın

6

00:09

7

Yıkama tamamlanmadı.

Temizlik tabletlerini (eğer halen varsa)
çıkartınız ve pişirme odasının kapısını
kapatınız.
Pişirme odası otomatik olarak yıkanır, bitene
kadar kalan süre gösterilir.
Cihazınız tekrar pişirmek için kullanılabilir.
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MySCC üzerinden cihaz konfigürasyonu
MySCC altında cihazın temel ayarlarını (örn. saat, tarih, dil vs.) yapabilirsiniz.
MySCC tuşunu seçtikten sonra cihaz temel ayarlar genel bakış ekranına
ulaşırsınız. Burada cihaz ayarlarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.
Piktogram açıklaması:
Favoriler (MySCC seçildiğinde
aktif)

Ayarlar

Akustik

Sistem yönetimi

MyEnergy

Uzman ayarı

MyDisplay

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

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Otomatik olarak Favoriler menü adımına
ulaşırsınız.

3

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

4

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

5

Şimdi "Dil" alt menü adımı favori olarak
düzenlenmiştir ve "Favoriler" menü adımında
seçilebilir.
Yıldız tuşuna basarak bir favori seçimi
istendiğinde tekrar kaldırılabilir.
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MySCC - Ayarlar
Örn. ülke dilini, saat formatını, tarih ve saati, akustiği vs. değiştirmek için Ayarlar
tuşuna basınız.

Dil
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Ayarlar tuşuna basınız.

3

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

Tarih ve saat
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Ayarlar tuşuna basınız.

3

Tarih ve saat tuşuna basınız.
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MySCC - Ayarlar
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

4

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

5

Ok tuşuna basarak ana menüye ulaşırsınız.
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MySCC - Ayarlar
Zaman formatı
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Ayarlar tuşuna basınız.

Pişirme süresi formatı
Pişirme süresi formatı tuşuna basınız.
Ayarlanan pişirme süresi formatı h:m veya m:s ayarı ile ön plana çıkarılır.
h:m saat:dakika, m:s dakika:saniye gösterir.

Programlama modunda pişirme süresi formatı her programlama adımı için uyarlanabilir.
Örnek: Program adımı 1 (h:m) cinsinden ve program adımı 2 (m:s) cinsinden.

Gerçek zaman formatı
Gerçek zaman formatı tuşuna basınız.
Ayarlanan gerçek zaman formatı sağ altta tuş üzerinde 24h veya am/pm ile ön
plana çıkarılır.
Tuşa tıklayarak iki gerçek zaman formatı arasında geçiş yapılabilir (tarih formatı
otomatik olarak değiştirilir).
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MySCC - Ayarlar
Kalan süre/hedef süre göstergesi
Kalan süre göstergesi fonksiyonuyla ideal pişirme prosedürü sonuna kadar
hedef süre ve kalan süre göstergesi etkinleştirebilirsiniz.
Kalan süre göstergesi tuşuna basınız.
Tuşa tıklayarak Hedef süre ve Kalan süre arasında geçiş yapılabilir.
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MySCC - Ayarlar
Diğer temel ayarları da, örn. ekran parlaklığı, raf sayısı, klima tutma süresi vs. Ayarlar
menü adımında bulabilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Ayarlar tuşuna basınız.

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

Ekran parlaklığı
Ekran parlaklığı tuşuna basın ve parlaklığı, birkaç kademe halinde merkez ayar
düğmesi ile ayarlayınız.
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MySCC - Ayarlar
Yoğuşturma unitesinin çalışmaya devam etme süresi
Yoğuşturma unitesinin çalışmaya devam etme süresi tuşuna basın ve
yoğuşturma unitesinin çalışmaya devam etme süresini (1 dak. – 30 dak.) merkez
ayar düğmesi ile ayarlayınız.

A la carte tabak ağırlığı
A la carte tabak ağırlığı tuşuna basınız ve boş tabağın ağırlığını merkez
ayar düğmesi ile ayarlayınız (700g'ye kadar, 700g -899g, 900g-1099g, 1100g
üzerinde).

Banket tabağı ağırlığı
Banket tabağı ağırlığı tuşuna basınız ve boş tabağın ağırlığını merkez ayar
düğmesi ile ayarlayınız (700g'ye kadar, 700g -899g, 900g-1099g, 1100g
üzerinde).

Raf sayısı
Raf sayısı tuşuna basın ve iLC için raf sayısını (1-10) merkez ayar düğmesi ile
ayarlayınız.

Rafların sırası
Raf sırası tuşuna basın ve iLC için raf numara sırasını merkez ayar düğmesi ile
ayarlayınız.

Klima tutma süresi
Klima tutma süresi tuşuna basınız ve iLC sırasında herhangi bir yemek
hazırlamıyorsanız merkez ayar düğmesi ile, pişirme kabinindeki klimanın
(sıcaklık ve nem) ne kadar süreyle tutulacağını ayarlayınız.
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MySCC - Akustik
Cihazın sesli sinyallerini (tip, ses şiddeti, süre, vs.) isteğiniz doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Akustik tuşuna basınız.

Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

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

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

Tuş sesi düzeyi
Tuş sesi düzeyi tuşuna basın ve toplam ses düzeyini (% 0 – % 100) merkez
ayar düğmesi ile ayarlayınız.
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MySCC - Akustik
Yükleme / işlem talebi
Yükleme / işlem talebi tuşuna basın ve melodi, ses düzeyi, ses uzunluğu ve
yükleme / işlem talebi aralığını kişiselleştiriniz.

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

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

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

Akustik fabrika ayarı
Akustik fabrika ayarı tuşuna basın ve melodi, ses düzeyi, ses uzunluğu ve
aralığı fabrika ayarlarına geri alınız.
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MySCC - Sistem yönetimi
HACCP verileri 10 gün için kaydedilir ve gerekirse USB arabirimi kullanılarak cihazdan
alınabilir. Sürekli kaydetme işlevi için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

HACCP verileri karşıdan yükle
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2

Tuş MySCC basınız.

3

Tuş Sistem yönetimi üzerine basınız.

4

HACCP verileri karşıdan yükle tuşuna
basınız.

5

İlk tarih/saat alanına basın ve merkez ayar
düğmesi ile istediğiniz veri başlangıç tarihini
ayarlayın.
İkinci tarih/saat alanına basın ve merkez
ayar düğmesi ile istediğiniz veri bitiş tarihini
ayarlayın.
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MySCC - Sistem yönetimi
Girişim

Bilgi/Tuş

6

Tanımlama
Tuşa basarak verilerin karşıdan yüklenmesini
başlatırsınız, işlem tamamladıktan sonra USB
çubuğu bir çentik işaretiyle gösterilir.

Aşağıdaki veriler raporlanır:
- Parti no.
- Saat
- Pişirme programı adı
- Pişirme kabini sıcaklığı
- Merkez sıcaklığı
- Kapı açık/kapı kapalı
- Mod değişikliği
®
- CleanJet +care temizliği
- Enerji optimizasyon sistemi bağlantısı
- 1/2 enerji
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MySCC - Sistem yönetimi
Servis verilerini karşıdan yükle
Servis düzeyinde, cihaz tipi veya yazılım sürümü durumu gibi servis verilerini
sorgulayabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2

MySCC tuşuna basınız.

3

Sistem yönetimi tuşuna basınız.

4

Servis verilerini karşıdan yükle tuşuna
basınız.
Servis verileri USB çubuğuna kaydedilir.
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MySCC - Sistem yönetimi
Programı karşıdan yükle, Programı karşıya yükle, Tüm programları sil
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2

MySCC tuşuna basınız.

3

Sistem yönetimi tuşuna basınız.

Programı karşıdan yükle
Programı karşıdan yükle tuşuna basınız. Pişirme programları USB çubuğuna
kaydedilir.

Pişirme programlarını USB çubuğuna indirmek için, herbir cihaz için ayrı
bir USB çubuğuna ihtiyaç duyulduğuna dikkat edilmelidir.
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MySCC - Sistem yönetimi
Programı karşıya yükle
Programı karşıya yükle tuşuna basınız. Pişirme programları USB çubuğundan
cihaza kaydedilir.

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

Ürün sepetleri silinmez. Ürün sepetlerini sadece programlama modunda
ve münferit olarak silme tuşu ile kaldırabilirsiniz.
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MySCC - Sistem yönetimi
Profiller MyDisplay menüsünde tarafınızdan oluşturulabilir. Burada cihazınızın kullanıcı
arayüzünü istekleriniz doğrultusunda ayarlayabilir ve ilgili bir profil olarak kaydedebilirsiniz.

Profili karşıdan yükle
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2

MySCC tuşuna basınız.

3

Profilleri cihazdan USB çubuğuna yüklemek için
Profili karşıdan yükle tuşuna basınız.
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MySCC - Sistem yönetimi
Profili karşıya yükle
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2

MySCC tuşuna basınız.

3

Profilleri USB çubuğundan cihaza yüklemek için
Profili karşıya yükle tuşuna basınız.
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MySCC - Sistem yönetimi
Görüntü karşıdan yükle, Görüntü karşıya yükle, Görüntü sil
Entegre USB arabirimi üzerinden yemeklerinizin resimlerini programlama modunda
yönetebilirsiniz. Kişisel yemek resimleri cihazda kullanılmadan önce özel bir dosya
formatına dönüştürülmelidir. www.club-rational.com web sayfasında resimlerinizi
düzenlemek için rahat bir çözüm yer almaktadır. ClubRATIONAL oturum açma ve
işlev kullanımı ücretsizdir. ClubRATIONAL ile ilgili bilgileri üreticinin ana sayfasında
(www.rational-online.com ) izleyin. Ardından kayıtlı görüntüleri içeren USB çubuğunu
cihazınıza takın ve resim fonksiyonunu resimleri kaydetmek ve silmek için şu şekilde
kullanın.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2

MySCC tuşuna basınız.

3

Sistem yönetimi tuşuna basınız.
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MySCC - Sistem yönetimi
Görüntü karşıdan yükle
Görüntü karşıdan yükle tuşuna basın ve kendi yemek resimleriniz cihazdan
USB çubuğuna kaydedilir.

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

Kendi tüm resimlerini sil
Kendi tüm resimlerini sil tuşuna basın ve programlama modundaki kendinize
ait tüm yemek resimleri silinir.
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MySCC - Sistem yönetimi
IP adresleri
Burada cihazınızın IP adresini, IP ağ geçidini ve IP ağ maskesini görüntüleyebilir ve
değiştirebilirsiniz.
IP adresi tuşuna basın ve IP adresinizi giriniz.

IP ağ geçidi tuşuna basın ve ağ geçidi adresini giriniz.

IP ağ maskesi tuşuna basın ve ağ maskesi adresini giriniz.
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MySCC - MyEnergy
Yarım enerji
Elektrikli cihazlardaki ısıtmaların akım sarfiyatı %50 düşürülür (örn. Tip 10x1/1 GN, 18 kW
'den 9 kW'ye). iCookingControl'de seçilemez!
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Manuel bir mod seçiniz, örn. sıcak hava.

2

MySCC tuşuna basınız.

3

MyEnergy menü adımı için tuşa basınız.

4

Yarım enerji tuşuna basınız.

5

„E/2“ (yarım enerji) ekranda gösterilir.
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MySCC - MyEnergy
Kısma otomatiği
Kısma otomatiği ayarı yardımıyla ekran parlaklığı, kullanmama durumunda otomatik olarak
düşürülür.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

MyEnergy menü adımı için tuşa basınız.

3

Kısma otomatiği tuşuna basın ve ekran
kararmasına kadar geçecek süreyi dakika
cinsinden (1 dak. - 30 dak.) ayarlayınız.
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MySCC - MyEnergy
Pişirme kabini aydınlatması
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

MyEnergy menü adımı için tuşa basınız.

3

Pişirme kabini aydınlatmasını açmak ve
kapatmak için Pişirme kabini aydınlatması
tuşuna basınız.
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MySCC - MyEnergy
Klima tutma süresi
MyEnergy menü adımında Klima tutma süresi ayarı ile pişirme kabini ortamını koruma
süresi ayarını değiştirebilirsiniz. İdeal pişirme kabini ortamını koruma, herhangi bir yemek
hazırlamadığınızda iLC modunda mümkündür. Tutma aşaması 10-120 dakika arasında
ayarlanabilir. Bu durum, önceden ön ısıtma süresi olmadan yiyeceklerin pişirme kabinine
hemen yerleştirilmesine olanak sağlar.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

MyEnergy menü adımı için tuşa basınız.

3

Klima tutma süresi tuşuna basın ve pişirme
kabini ortamını koruma süresini (10 dak. - 120
dak.) ayarlayınız.
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MySCC - MyEnergy
Yükleme tutma süresi
Bu fonksiyon yardımıyla iCookingControl'daki pişirme işlemlerinde yükleme talebinden
sonraki maks. 10 dakikalık tutma süresi istendiği gibi düşürülebilir. O zamana kadar
yükleme yapılmadıysa pişirme işlemi seçilen süreden sonra otomatik olarak kesilir.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

MyEnergy menü adımı için tuşa basınız.

3

Doldurma tutma süresi tuşuna basın ve tutma
süresini (2 dak. - 10 dak.) ayarlayınız.
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MySCC - Uzman ayarları
Başlama zamanı ön seçimi
Cihazınızı otomatik olarak başlatabilirsiniz.
Dikkat! Gıda maddelerinin soğutulmamış veya ısıtılmamış pişirme kabininde
saklanmasının hijyenik açıdan son derece sakıncalı olduğu konusunda sizi uyarmak
istiyoruz!
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Ayarlar tuşuna basınız.

3

Başlama zamanı ön seçimi tuşuna basın ve
istediğiniz günü ve istediğiniz saati ayarlayınız.

4

Bir mod seçin, örn. Garnitür patates graten ve
istediğiniz ayarları gerçekleştirin.

5

Başlama zamanı etkindir. Ekran karartılır ve
sadece başlama zamanı ve başlama zamanı
iptal tuşu cihaz ekranında öncelikli gösterilir.
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MySCC - Uzman ayarları

-

Pişirme kabini kapısı kapalı olmalıdır!
Pişirme kabini aydınlatması, başlama zamanının etkinleşmesiyle söner.
Başlama zamanı modunda ön ısıtma gerekmemektedir.
Başlama zamanı cihazın açılıp/kapatılmasıyla silinmez. Başlama zamanı etkin iken sadece
cihaz yardımı "?" seçilebilir.

Başlama zamanını devre dışı bırakma
Başlama zamanını devre dışı bırakmak için iptal tuşunu 2 saniye boyunca basılı
tutunuz.
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MySCC - Uzman ayarları
Çekirdek sıcaklığı sensör ölçüm değeri
Bu tuşun üzerinde çekirdek sıcaklığı sensöründeki güncel sıcaklık gösterilir.
Bu da çekirdek sıcaklığını kullanmadan işleyen pişirme yollarında ilave bilgi olarak
kullanılabilir.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Ayarlar tuşuna basınız.

3

Bu tuşun üzerinde çekirdek sıcaklığı
sensöründeki güncel sıcaklık gösterilir.
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MySCC - Uzman ayarları
Kayıt modu
Bu fonksiyonla iCookingControl'de sıkça kullanılan merkez sıcaklık kontrollü bir uygulama,
zaman kontrollü bir uygulamaya dönüştürülebilir, bu şekilde merkez sıcaklık sensörünün
ayarlanmasına gerek yoktur.
Pişirme derecesi hassas, merkez sıcaklıkları 75°C'nin altında olan kritik ürünler için bu
fonksiyon kullanılmamalıdır. Buna hafif kızartılmış beyaz et ve kırmızı et parçaları dahildir.
Bu uzman fonksiyonun kullanımı için gerekli ön koşullar:
- Yüksek oranda standardizasyonu olan ürün
- Giriş ve kayıt işleminde eşit çıkış sıcaklığı
- Aynı ebat (ürün ağırlığı ve kalınlığı)
- Raf başına aynı ürün sayısı
- Giriş ve kayıt işleminde aynı aksesuarların kullanımı
Bu talimatlara mutlaka her kayıt modu uygulamasında uyulmalıdır.
Kayıtlı ayarlar sadece aynı cihaz tipi için kullanılabilir. Bu nedenle daha küçük veya büyük
cihaz tiplerine aktarım mümkün değildir.
Aşağıdaki uygulamalar bu uzman fonksiyonu için kullanılabilir:

Pişirme Modu

Pişirme Prosesi

Et, Balık
Kümes hayvanları

Tavada kızartma, Izgara, Panelenmiş
Tavada kızartma, Tavuk, Izgara
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MySCC - Uzman ayarları
Şu şekilde çalışır:
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Uzman ayar menü adımı için tuşa basınız.

3

Kayıt modu tuşuna basınız.

4

Zaman kontrollü pişirme akışı için isim giriniz.

5

iCookingControl içinde istediğiniz uygulamayı
seçiniz.
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MySCC - Uzman ayarları
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

6

Ön ısıtmadan sonra herzaman ki gibi doldurup
pişiriniz.

7

Ürünü çıkarma talebinde pişirme sonucunu
onaylayın (yeşil çentik) ve bu şekilde pişirme
prosesini kaydedin veya yoksayın (kırmızı çarpı
işareti).

Bu fonksiyon için sadece aynı ölçülere ve aynı çıkış sıcaklığına sahip standart ürünlerin
kullanılabileceğini dikkate alın. Ayrıca kaydedilen ideal pişirme akışları daima sadece
oluşturuldukları cihaz boyutları için uygundur. Farklı bir ebada sahip bir cihazda kullanım
mümkün değildir.
HACCP verileri belgelenecekse, iCookingControl'de ilgili uygulamanın kullanılması (kayıt modu
olmadan) tavsiye edilir.
Lütfen unutmayın, yerel yasal düzenlemeye göre yemeklerin servisinden önce merkez
sıcaklığının kontrol edilmesi gerekli olabilir.
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Kayıtlı programın açılması
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Başlangıç ekranındaki tuşa basınız.

2

Filtreyi Programlar olarak ayarlayınız.

3

İstediğiniz programı seçiniz. Seçimden sonra
program hemen ön ısıtmaya başlar.

Merkez sıcaklık sensörünün kullanımı gerekli değildir.
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Zorunlu temizleme
Zorunlu temizleme, cihaz kullanıcısının tanımlanmış bir süre sonra temizleme yapmasını
talep eder. Zorunlu temizleme gösterimi ile cihaz ancak bir temizlik gerçekleştirildikten
sonra tekrar kullanıma hazırdır. Zorunlu temizlemeyi, vardiyalı çalışmada temizlik ve hijyen
kurallarına uymak için kullanınız.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Uzman ayar menü adımı için tuşa basınız.

3

Zorunlu temizleme tuşuna basınız.

4

Zorunlu temizlemeyi açmak veya kapatmak için
Zorunlu temizlemeyi açma/kapatma tuşuna
basınız. Tuş resmi, zorunlu temizlemenin etkin
olduğunu gösterir.

5

Temizleme talebine kadar geçecek süre
tuşuna basın ve temizleme talebine kadar
geçecek süreyi (saat) ayarlayın.

6

Zorunlu temizlemenin gecikme süresi
tuşuna basın ve temizlemenin kaç saat
geciktirilebileceğini ayarlayın.
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Zorunlu temizlemenin etkin olduğunu, sonraki temizleme zamanı ile ilgili
ekranda yapılan uyarıdan tanıyabilirsiniz.
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Merkez sıcaklığını sınırla
"Merkez sıcaklığını sınırla" fonksiyonu ile hem manuel modda hem de iCooking modunda
Kümes hayvanları, Et, Balık modları için hem de iLevelControl'de pişirilecek malzemenin
minimum ve maksimum merkez sıcaklığını sınırlayabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Uzman ayar menü adımı için tuşa basınız.

3

Merkez sıcaklığını sınırla tuşuna basınız.

Genel merkez sıcaklığını sınırla
Minimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve genel, minimum merkez sıcaklığını
ayarlayınız.

Maksimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve genel, maksimum merkez
sıcaklığını ayarlayınız.
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Kümes hayvanları merkez sıcaklığını sınırla
Minimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve kümes hayvanları için minimum
merkez sıcaklığını ayarlayınız.

Maksimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve kümes hayvanları için maksimum
merkez sıcaklığını ayarlayınız.

Et merkez sıcaklığını sınırla
Minimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve et için minimum merkez sıcaklığını
ayarlayınız.

Maksimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve et için maksimum merkez
sıcaklığını ayarlayınız.

Balık merkez sıcaklığını sınırla
Minimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve balık için minimum merkez
sıcaklığını ayarlayınız.

Maksimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve et için maksimum merkez
sıcaklığını ayarlayınız.
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Finishing merkez sıcaklığını sınırla
Minimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve Finishing için minimum merkez
sıcaklığını ayarlayınız.

Maksimum merkez sıcaklığı tuşuna basın ve Finishing için maksimum merkez
sıcaklığını ayarlayınız.

Merkez sıcaklığı fabrika ayarı
Merkez sıcaklığı fabrika ayarı tuşuna basarak fabrika ayarlarını tekrar
oluşturabilirsiniz.

"Maksimum çekirdek sıcaklığı" fonksiyonu etkinleştirilmişse ve çekirdek sıcaklığının maksimum
değeri 75°C (167°F) altında ayarlanmışsa, besinlerin (örn. kümes hayvanları) hijyenik olarak
güvenli şekilde pişirilmesi mümkün değildir.
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Mesajlar
Cockpit iletişim penceresinde iCookingControl mesajlarını kapatabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Uzman ayar menü adımı için tuşa basınız.

3

Mesajlar tuşuna basınız.

iLC Messenger
iLC Messenger tuşuna basınız ve
iLC modunda iLC Messenger mesajlarını etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız.

iCC Messenger
iCC Messenger tuşuna basınız ve
Cockpit iletişim penceresinde iCC Messenger mesajlarını etkinleştiriniz/devre dışı
bırakınız.
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iCC - Cockpit penceresi ön bildiri
iCC - Cockpit penceresi ön bildiri tuşuna basınız ve iCC Messenger
mesajlarını etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız.
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Yükleme ve pişirmede kapı açılma süresi denetimi
Bu fonksiyon, iCookingControl ve iLevelControl'de kapı açılma denetimini yerine getirir.
Kapı uzun süre açık kalırsa, bir sesli bir sinyal ve ekrandaki bir uyarı ile bildirilir.
Denetim fonksiyonu yükleme sonrası tüm pişirme akışı boyunca etkin ve üç kademe
halinde, aşağıda açıklandığı gibi, kişisel ayarlanabilir.
Kademe 1 ve 2, cihaz kapısının açık ve bunun sonucunda ürün kalitesinin muhtemelen
tehlike altında olabileceği konusunda uyarır.
Kademe 3 sadece iCookingControl'de mevcuttur.

Kademe 2'ye ulaşıldığında lütfen ürününüzü kontrol edin!
Kapı, kademe 3'e ulaşılana kadar açık kalırsa, pişirme işlemi kesilir.

MySCC üzerinden ayarları aşağıdaki adımlar yardımıyla değiştirebilirsiniz:
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Tuşa basarak Uzman ayar menü adımına
ulaşırsınız.
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Yükleme sırasında uyarı mesajları
Tuş 1. Doldurma uyarısı: Kapıyı kapatın tuşuna basın ve merkez ayar
düğmesiyle uyarının gerçekleşeceği zamanı ayarlayın veya kapatın (5 sn. – 180
sn.; off).

Tuş 2. Doldurma uyarısı: Ürünü kontrol edin tuşuna basın ve merkez ayar
düğmesiyle uyarının gerçekleşeceği zamanı ayarlayın veya kapatın (5 sn. – 180
sn.; off).

Tuş 3. Doldurma uyarısı: İşlem iptal edildi tuşuna basın ve merkez ayar
düğmesiyle iptal edilen pişirme işlemi ile ilgili uyarının gerçekleşeceği zamanı
ayarlayın veya kapatın (5 sn. – 180 sn.; off).

Pişirme sırasında uyarı mesajları
Tuş 1. Pişirme uyarısı: Kapıyı kapatın tuşuna basın ve merkez ayar
düğmesiyle uyarının gerçekleşeceği zamanı ayarlayın veya kapatın (5 sn. – 180
sn.; off).

Tuş 2. Pişirme uyarısı: Ürünü kontrol edin tuşuna basın ve merkez ayar
düğmesiyle uyarının gerçekleşeceği zamanı ayarlayın veya kapatın (5 sn. – 180
sn.; off).

Tuş 3. Pişirme uyarısı: İşlem iptal edildi tuşuna basın ve merkez ayar
düğmesiyle iptal edilen pişirme işlemi ile ilgili uyarının gerçekleşeceği zamanı
ayarlayın veya kapatın (5 sn. – 180 sn.; off).
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MySCC - MyDisplay
Ekranı ve erişim yetkilerini MyDisplay fonksiyonu ile yapılandırın ve düzenlenen
konfigürasyonları bir Profil altında kaydedin.
Bu konfigürasyonları, ilgili profili seçerek açabilirsiniz.
Ayrıca erişimi, örn. kullanıcı sadece kendi kaydettiği pişirme akışlarını seçebilecek şekilde
sınırlayabilirsiniz.

Profili etkinleştir/değiştir
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Tuşa basarak MyDisplay menü adımına
ulaşırsınız.

3

Merkez ayar düğmesiyle ilgili profil görünümüne
geçmek için Profili etkinleştir tuşuna basınız.
Daha önce profilde bir şifre belirlediyseniz,
şifreyi girmeniz istenir.
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Ayrıca başlangıç ekranı üzerinden farklı profillere erişebilirsiniz.
Bunun için lütfen ekranın üst kenarındaki sağ oka basınız.
Veya ekranın üst kenarındaki çubuğa basınız. Bu çubuk kırmızı
yanıp söndükten sonra, farklı profiller arasında merkez ayar
düğmesi ile geçiş yapabilirsiniz.

Şifre aracılığıyla profili yetkisiz erişime karşı koruyabilirsiniz. Sadece şifreyle koruma altındaki
profil devre dışı bırakılabilir. Lütfen şifreyi kaybetmeyin. Şifre kaybolursa MyDisplay artık devre
dışı bırakılamaz. Lütfen bu durumda müşteri hizmetlerine başvurun.

Profili karşıya yükle
Profilleri USB çubuğundan cihaza yüklemek için Profili karşıya yükle tuşuna
basınız. Tuşa basmadan önce USB çubuğunu yerleştiriniz.

Profili karşıdan yükle
Profilleri cihazdan USB çubuğuna yüklemek için Profili karşıdan yükle tuşuna
basınız. Tuşa basmadan önce USB çubuğunu yerleştiriniz.
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Profili düzenle
Profili düzenlemek için Profili düzenle tuşuna basınız.
Şimdi aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Profili adlandır tuşuna basınız. Şimdi profil adını değiştirebilirsiniz.

Şifre verme tuşuna basınız ve akabinde profilinizi bir şifreyle korumak için bir
şifre giriniz.

Öncelik sırası tuşuna basın ve ardından ayar tekeriyle bu profilin öncelik sırasını
1 ile 5 arasında ayarlayınız.
Öncelik sırası, profilin cihazdaki diğer profillere göre hiyerarşik konumunu belirler.
5 en yüksek öncelik sırasına ve 1 en küçük öncelik sırasına sahiptir. Yani öncelik
sırası 1 ile 4 arasında olan tüm profiller öncelik sırası 5 olan profilin altında yer
almaktadır.
Bunun sonucunda şifre korumasına rağmen öncelikli bir profilden (örn. sıra 5)
daha düşük öncelikli bir profile (örn. sıra 3) geçmek isterseniz şifre girmeniz
gerekmez.
Fakat düşük öncelikli bir profilden yüksek öncelikli bir profile geçmek isterseniz,
şifre koruması ayarlanmışsa daima bir şifre girmelisiniz.
Profili sil tuşuna basınız. Şimdi seçilen profil silinebilir.

Ekranın ve erişim yetkilerinin konfigürasyonlarını sadece yönetici profili (adı "5 Senses")
üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu profil cihazda önceden ayarlanmıştır ve silinemez.
Diğer tüm profiller silinebilir.
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Ayrıca profili kişisel isteklerinize uyarlamak için aşağıdaki ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

Başlangıç ekranı görünümü

Kümes hayvanı modu:
Tuşa basarak, kümes
hayvanı modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

Manüel çalışma modları:
Tuşa basarak,
manuel modların bu
profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.
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Top 10:
Tuşa basarak, en sık
kullanılan on uygulamanın
iCC tuşu üzerinden
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

MySCC - MyDisplay

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

iLevelControl:
Tuşa basarak, iLC modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

Efficient CareControl:
Tuşa basarak,
temizleme modunun
bu profilin başlangıç
ekranında görüntülenip
görüntülenmeyeceğini
belirleyebilirsiniz.

MySCC

Favoriler hariç tüm öğeleri
gizle:
Tuşa basarak sadece
favorilerin MySCC'de
seçilebileceğini
ayarlayabilirsiniz.

Bu profil için favorileri
düzenle:
Tuşa basarak bu
profilde hangi favorilerin
MySCC'de kaydedileceğini
ayarlayabilirsiniz.
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Erişim yetkisi verme

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

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

Tasnif:
Burada bu profil ile ilgili
program listesinin hangi
özelliğe göre tasnif
edileceğiniz seçiniz.

144 / 172

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

Yaklaştırma faktörü:
Burada bu profil için
resim görünümünün
yaklaştırma faktörü için
favoriyi seçebilirsiniz.

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

Liste görünümü filtresi:
Burada bu profil için
programlama modunda liste
görünümündeki filtrenin
kullanılıp/kullanılmayacağını
ayarlarsınız/kapatırsınız.

Filtre:
Burada bu profil için
programlama modu filtresini
ayarlayınız.

iCC - Cockpit:
Burada bu profil için iCC
- Cockpit açınız veya
kapatınız.

MySCC - MyDisplay
Efficient CareControl

Tabletsiz yıkama:
Tabletsiz yıkama temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayınız.

Durulama:
Durulama temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayınız.

Ara yıkama:
Geçici temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayınız.

Tasarruflu:
Tasarruflu temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayınız.

Orta:
Orta temizleme programının
seçilip seçilmeyeceğini
ayarlayınız.

Kuvvetli:
Güçlü temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayınız.

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

Başlık satırı metni:
İdeal bir pişirme prosesi
sırasında görüntülenecek
bir ismi kaydediniz (örn.
öğlen).

Hızlı:
Hızlı temizleme programının
seçilip seçilmeyeceğini
ayarlayınız.

Ek fonksiyon

Bilgi tuşu/Yardım:
Bilgi tuşu ve yardım tuşu
gizlenir.
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Yeni profil ekle
Yeni bir profil düzenlemek için Yeni profil ekle tuşuna basınız.

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

Programlama moduna
ulaşmak için tuşa basınız.

Başlangıç ekranı üzerinden
programlama modunu
açınız.

Programlama modunda
filtre üzerinden grupları
açabilirsiniz.
Bir gruba programlar tayin
edilebilir. Bu şekilde bir
grubun çağrılmasıyla, tayin
edilmiş tüm programlara
erişilebilir.
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Yeni bir grup düzenlemek
için tuşa basınız.

Grubunuza bir isim veriniz.
Örneğin "Pastane".
Yeşil çentik ile onaylayınız.

148 / 172

Filtre üzerinden, gruplardan
tekrar programlara
dönünüz.

MySCC - MyDisplay - Örnek

Programı düzenlemek için
tuşa basınız.

Merkez ayar düğmesi ile
düzenlemek istediğiniz
programa geçiniz.

Şimdi programı kişisel
olarak uyarlayabilirsiniz.
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Programa bir resim
kaydetmek için tuşa basınız.

Programı bir gruba tayin
etmek için tuşa basınız.

İstediğiniz resmi ekleyiniz.
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İki kez Kaydet tuşuna
basınız.
İşleyişi başka programlar
için tekrarlayınız, örn.
ekmek, cheesecake, muffin,
Bavyera usulü simit veya
küçük ekmekler.

Grubunuzu seçiniz. Örneğin
"Pastane" grubu.

Tüm programlarınızı
oluşturduktan sonra,
sonraki adımda profilinizi
düzenleyebilirsiniz.

Profilinizi düzenlemek için
tuşa basınız.
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Yeni bir profil eklemek için
tuşa basınız.

Burada profillerinize
bakabilirsiniz.
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Yeni eklenecek profil şimdi
düzenlenebilir.

MySCC - MyDisplay - Örnek

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

Bu profilde MySCC
üzerinden nelerin
ayarlanabileceğini seçiniz.
Örneğin sadece favorilerin
seçilebileceğini.

Başlangıç ekranını
isteklerinize uyarlayın.
Örneğin tüm menü adımları
ile ilgili seçimi kaldırın,
programlama modu hariç.
Yeşil çentik, seçtiğiniz menü
adımını ifade eder.
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Ardından da uzman
ayarlarını seçiniz Örneğin
sadece çevrimiçi el
kitabına erişebileceğiniz
bilgi ve yardım tuşlarının
kullanılabilir olması.

Burada programlama
modunda görünümün nasıl
olacağını ayarlayabilirsiniz.
Örneğin şunları ayarlayın
- Resim görünümü
- Resimler / liseler arasında
geçiş kapalı
- Filtre kapalı
- Programların
düzenlenmesi kapalı
- Yaklaştırma faktörü
otomatik
- Filtrenin gruplar ön ayarı
- Tasnif otomatik
- Pişirme parametreleri
görünür, fakat değiştirilemez
- Cockpit iletişim penceresi
görünür
- "Pastane" grubu görünür
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Hangi temizleme
programlarının
kullanılabileceğini
ayarlayınız. Örneğin sadece
orta ve kuvvetli yıkama.

MySCC - MyDisplay - Örnek

Başlangıç ekranına ulaşmak
için tuşa basınız.

Üstteki çubukta
profiller arasında geçiş
yapabilirsiniz.

Yeni oluşturduğunuz
"Pastane" profiline geçiniz.
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MySCC - MyDisplay - Örnek

Tekrar profile geçmek
isterseniz tuşa basınız.

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

Burada tekrar 5 Senses
profiline geçebilirsiniz.

Örnek tamamlanmıştır.

Tekrar başlangıç ekranına
dönmek için şifreyi giriniz.
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MySCC - Servis
Servis düzeyinde, cihaz tipi, yazılım sürümü durumu veya çağrı merkezi telefon numaraları
gibi verileri sorgulayabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basınız.

2

Servis menü adımı için tuşa basınız.

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

Chefline
Çağrı merkezi - Aşçı tuşuna şef çağrı merkezi gösterimi için basınız.

Servis çağrı merkezi
Çağrı merkezi - Servis tuşuna servis çağrı merkezi gösterimi için basınız.
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İletişim
Yazılımımızla ilişkili olarak KitchenManagement sistemi ile veri alışverişine olanak sağlamak
için, SelfCookingCenter® 5 Senses homojen bir ağa bağlanmalıdır. Bu ağ üzerinde,
KitchenManagement sisteminin kurulu olduğu bilgisayar bulunmalıdır..
Bu bağlantı sistemi için gereklilikler:
- SelfCookingCenter® 5 Senses standart olarak ağ kartıyla donatılmıştır
- Ek olarak, Ethernet arabirimi opsiyonu ile sipariş edilmeli veya sonradan modifiye
edilmelidir.
- Cihazda; IP adresi, alt ağ maskesi ve bir ağ geçidi ayarlanmalıdır
- Daha sonra, SelfCookingCenter® 5 Senses bir bilgisayar gibi ağa bağlanabilir.
Bu işlem gerçekleştikten sonra, aynı ağda bulunan bir bilgisayardan PING aracılığıyla
bağlantıyı test edebilirsiniz.

Cihaz aşağıdakiler üzerinden ağa bağlanabilir:
- WLAN Router cihazı
- Powerline adaptörü
- Erişim noktası
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Bakım
Hava filtresi
Tezgah cihazları, tip 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1
GN ve 10 x 2/1 GN:
Çerçevedeki iki kabartmalı noktaya basarak hava
filtresini gevşetiniz. Filtreyi aşağı doğru deviriniz ve
komple cihazdan çıkartıp alınız..
®
Hava filtresini bulaşık makinesinde (CleanJet
olmamalı!) yıkayınız ve kurumaya bırakınız. Hava
filtresi, temizlendikten sonra hala yapışıyorsa ve kirliyse
değiştirilmesi gerekir.
Hava filtresini önce arka tırnakları ile cihazın alt
tarafındaki deliklere yerleştiriniz ve ardından aşağıdan
yukarıya baskı uygulayarak yerine oturtunuz (filtreyi
çıkartırken yaptığımız işlemin tam tersi.).
Hava filtresi no.: 40.03.461

20 x 1/1 GN ve 20 x 2/1 GN modeli büyük cihazlar:
20 x 1/1 GN ve 20 x 2/1 GN modeli büyük cihazlardaki
hava filtrelerinin değişimi için lütfen servis partnerinize
başvurunuz!
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Bakım
Kapı contasının değiştirilmesi
Kapı contası pişirme odasında bulunan bir raya
takılıdır.
- Eski contayı rayından çıkartın.
- Rayı temizleyin.
- Yeni contayı raya takın (contayı rayda tutan yerleri
sabunlu suyla ıslatın).
- Contanın dikdörtgen şeklindeki bölümü tam olarak
çerçeveye takılı olmalıdır.
Pişirme odası contaları:
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN

No: 20.00.394
No: 20.00.395
No: 20.00.396
No: 20.00.397
No: 20.00.398
No: 20.00.399

Halojen lambasının değiştirilmesi
Önce cihazın binadaki elektrik bağlantısını kesin!
- Pişirme odasındaki cihaz gider akışının üzerini
kapatın.
- Çerçeveyi camı ve contasıyla birlikte çıkartın.
- Halojen ampülünü değiştirin (No.: 3024.0201,
ampüle elle dokunmayın).
- Conta çerçevesini de değiştirin (No.: 40.00.094).
- Çerçeveyi camı ve contalarıyla birlikte vidalayın.
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Nemlendirme nozulunu kireçten arındırma
Lütfen ayda 1 kez emlendirme nozulunu kireç kalıntıları bakımından kontrol edin.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Cihazı kapat

2

Asma çerçevesini ve hava dağıtım perdesini
ortaya doğru hareket ettirin.

3

Nemlendirme nozulunun rakor somununu çözün
(dönüş yönü saat ibresinin tersine – anahtar
genişliği 15).

Uyarı!
Aşındırıcı kimyasal sıvı – Asit nedeniyle yanma
tehlikesi!
Şunları giyin: Koruyucu kıyafet, gözlük,
koruyucu eldivenler, yüz maskesi.
Kireçten arındırdıktan sonra buharlaştırma
memesini itinayla suyla durulayın.

4

Nemlendirme nozulunu kireç arındırma sıvısına
yatırın ve etki etmesini bekleyin (nemlendirme
nozulunda kireç olmamalıdır)
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Nemlendirme nozulunu kireçten arındırma
Girişim

5
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Bilgi/Tuş

Tanımlama

Tam tersi yönünde geri takınız– montaj
konumuna dikkat edin

Arıza bildirimleri
Genel arıza ekran göstergeleri

Cihazınızda arıza
meydana geldiğinde bu
bildirimler ekranda belirir.
Lütfen müşteri servisi
ile hızlı bir şekilde irtibat
kurabileceğiniz numaraları
kayıt altına alın.

Cihazın pişirme işlemleri
için engel olmayan arızaları
geri düğmesine basarak
ortadan kaldırabilirsiniz.
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Arıza bildirimleri
Lütfen aşağıdaki tabloda verilen çözüm önerilerini takip edin.
Zgłoszenie
zakłócenia

Kiedy i jak

Działanie

Servis 10

Başlattıktan sonra 30
saniye boyunca

„Geri tuşu” ile uzaklaştırılabilir. Cihaz
pişirmek için kullanılabilir. Lütfen yetkili
servisi arayınız!

Servis 11

Başlattıktan sonra 30
saniye boyunca

„Geri tuşu” ile uzaklaştırılabilir. Cihaz
pişirmek için kullanılabilir. Lütfen yetkili
servisi arayınız!

Servis 12

Başlattıktan sonra 30
saniye boyunca

„Geri tuşu” ile uzaklaştırılabilir. Cihaz
pişirmek için kullanılabilir. Lütfen yetkili
servisi arayınız!

Servis 14

Başlatıldığında 30
saniye için

„Geri tuşu” ile uzaklaştırılabilir. Cihaz
sadece “Kuru sıcak hava” işletim türüyle
kullanılabilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 20

30 saniye işletim
türü değiştirildiğinde,
başlatmada ya da
iCookingControl
işletim türleri
seçildiğinde gösterilen
bildirim.

iCookingControl işletim türleriyle ve
programlarıyla çalışmak mümkün değildir.
Buharlı kombi modunda kısıtlı şekilde
çalışılabilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 23

Sürekli gösterilir.

Cihazı kapatınız – Yetkili servisi arayınız!

Servis 24

Sürekli gösterilir.

Cihazı kapatınız – Yetkili servisi arayınız!

Servis 25

CleanJet +care
temizliği esnasında
30 saniye için
gösterilir.

CleanJet +care çalışmaz!
- Su musluğunu sonuna kadar açınız.
- Ekranda gösterilen bir sonraki hataya
bakınız.– tepsileri pişirme odasından
alınız.
- Hata düzelmez ise lütfen yetkili servisi
arayınız.
- Servis 25 CleanJet ® +care temizliği
çalışırken gösterilirse, tabletleri pişirme
odasından çıkartınız ve pişirme odasını
el duşuyla durulayınız. (hava dağıtım
perdesinin arkasını da).
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®

®

Arıza bildirimleri
Zgłoszenie
zakłócenia

Kiedy i jak

Działanie
- Cihaz pişirmek için kısa sürelik
kullanılabilir.
Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 26

Sürekli gösterilir.

Arıza mesajı CleanJet +care temizliği
yapılırken ortaya çıkarsa, lütfen „CleanJet
®
durdur“’a basınız. Arıza mesajı „CleanJet
®
durdur“ bittikten sonra halen gösterilirse,
tabletleri pişirme odasından çıkartınız ve
pişirme odasını el duşuyla durulayınız.
( hava dağıtım perdesinin arkasını da).
Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 27

Başlattıktan sonra 30
saniye boyunca

CleanJet +care mümkün değildir! Cihazın
elektirik bağlantısını ana şebekeden 5
saniye süreyle kapatınız ve tekrar açınız.

Servis 28

Başlattıktan sonra 30
saniye boyunca

Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 29

Sürekli gösterilir.

Lütfen kontrol panelinin altındaki hava
filtresini kontrol ediniz ve gerekiyorsa
yenileyiniz. Cihazın dıştan bir ısı kaynağının
etkisi altında olup olmadığını kontrol ediniz.
Servis bildirimi devam ederse lütfen yetkili
servisi arayınız!

Servis 31

Başlattıktan sonra 30
saniye boyunca

Merkez sıcaklık sensörü bozuk! Cihaz
merkez sıcaklık sensörü olmadan pişirmek
için kullanılabilir. Lütfen yetkili servisi
arayınız!

Servis 32 gazlı
cihazlar

Sürekli gösterilir.

Gaz musluğunu kapatınız! Lütfen yetkili
servisi arayınız!

Servis 33 gazlı
cihazlar

4 kez Reset'ten sonra
sürekli gösterilir.

Gaz musluğunu kapatınız! Lütfen yetkili
servisi arayınız!

Servis 34

Sürekli gösterilir.

Duruma göre ekrandaki talimatları izleyiniz,
sorun devam ederse lütfen yetkili servise
haber veriniz!

®

®
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Arıza bildirimleri
Zgłoszenie
zakłócenia

Kiedy i jak

Działanie

Servis 35

Başlattıktan sonra 30
saniye boyunca

Lütfen UltraVent elektiriğe bağlayınız.

Servis 36

Cihaz açıldıktan
sonra ve işletim türü
değiştirildiğinde 30
saniye için gösterilir.

Pişirme işletimi yalnızca kısıtlı olarak
uygulanabilir – Yetkili servise haber veriniz!

Servis 37

Cihaz açıldıktan
sonra ve işletim türü
değiştirildiğinde 30
saniye için gösterilir.

Pişirme işletimi yalnızca kısıtlı olarak
uygulanabilir – Yetkili servise haber veriniz!

Servis 40

CleanJet +care
temizliği esnasında
30 saniye için
gösterilir.
®

CleanJet +care temizliğini tekrar başlatınız;
hata tekrar oluşursa, lütfen yetkili servise
haber veriniz!

Servis 41

CleanJet +care
temizliği esnasında
30 saniye için
gösterilir.
®

CleanJet +care temizliğini tekrar başlatınız;
hata tekrar oluşursa, lütfen yetkili servise
haber veriniz!

Servis 42

CleanJet +care
temizliği esnasında
30 saniye için
gösterilir.
®

CleanJet +care temizliğini tekrar başlatınız;
hata tekrar oluşursa, lütfen yetkili servise
haber veriniz!

Servis 43

CleanJet ®+care
temizliği esnasında
30 saniye için
gösterilir.

CleanJet +care temizliğini tekrar başlatınız;
hata tekrar oluşursa, lütfen yetkili servise
haber veriniz!

Servis 44

CleanJet +care
temizliği esnasında
30 saniye için
gösterilir.

CleanJet +care temizliğini tekrar başlatınız;
hata tekrar oluşursa, lütfen yetkili servise
haber veriniz!

Servis 110

Sürekli gösterilir.

Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 120

Sürekli gösterilir.

Lütfen yetkili servisi arayınız!
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®

®

®

®

®

®

®

Servis çağırmadan önce
Arıza

Olası Nedenler

Çözüm

Cihaz kapısından su
damlıyor.

Kapı tam kapalı değil.

Kapının düzgün bir şekilde kapalı
olduğundan emin olonuz, zemin
cihazlarda, kapı kolunun aşağı doğru
durması gerekir.

Kapı contası aşınmış
ya da arızalı.

Kapı contasını değiştiriniz (bkz. "Bakım"
bölümü).
Bakım bilgileri, maksimum kullanım
süresi için:
- Kapı contasını sürekli pişirim
sonunda nemli bir bezle temizleyiniz.
- Çoğunlukla ızgara için kullanıldığında
(kuvvetli yağ artıkları ndeniyle) kapı
contası daha sık aralıklarda nemli bir
bezle temizlenmelidir.
- Cihaz uzun süre ürünsüz
kullanıldığında kabin sıcaklığını
180 °C'nin üstünde bir değere
ayarlamayınız.

Cihaz çalıştığı sırada
pişirme odasında ses
oluyor.

Hava dağıtım perdesi,,
asma platforları vs.
tam sabitlenmemiş.

Hava dağıtım perdesi, ve asma
platformlarını kurallara uygun şekilde
pişirme odasına yerleştiriniz.

Pişirme odası
ışıklandırma sistemi
çalışmıyor.

Halojen lambası
bozuk.

Lambayı değiştiriniz (bkz. "Bakım"
bölümü).

Su yetersiz, "Yanıp
sönen musluk resmi''.

Musluk kapalı.

Musluğu açınız.

Cihazdaki su giriş
filtresi kirli.

Filtrenin denetlenmesi ve temizlenmesi
için:
Musluğu kapatınız, cihazdaki su
girişini sökünüz, su girişindeki filtreyi
çıkartınız ve temizleyiniz. Filtreyi yerine
yerleştiriniz, su girişini takınız ve su
sızdırmazlığını denetleyiniz.

Cihazın altından su
geliyor.

Cihazın zemin ayarı
(kotlaması) doğru
değil.

Cihazın seviyesini su terazisi ile
ayarlayınız (bkz. kurulum kılavuzu).

Gider tıkalı.

Gideri (HT borusu) çekiniz ve
temizleyiniz. Pişirilen malzeme sıklıkla
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Servis çağırmadan önce
yüksek yağ oranına sahipse ya da çıkış
borusunun eğimi az olursa tıkanma
meydana gelebilir.
Çözüm: Gider borusunu kurulum
kılavuzunda tarif edilen şekilde
döşeyiniz.
®
Cihazı düzenli olarak CleanJet +care
ile temizleyiniz.
Cihaz açıldıktan sonra
işlevler çalışmıyor.

Dış ana şalter açık
değil.

Ana şalteri açınız.

Binanın sigortasında
sorun var.

Binanın sigortalarını kontrol ediniz.

Cihaz kapatıldıktan
sonra dışardakı ısı
uzun süre boyunca 5
°C (41 °F) altındaydı.

Pişirme odasını 20 °C'nin (68 °F)
üstünde bir ısıya getiriniz. Cihazı
sadece don olmayan odalarda kullanınız
(bkz. kurulum kılavuzu).

Cihazın üzerindeki
hava çıkış borusunda
®
CleanJet +care
temizliği sırasında
köpük oluşuyor.

Su fazla yumuşak.

Lütfen yetkili servisi arayınız!

Çıkış doğru montaj
edilmedi.

Giderin kurulumunu kurulum kılavuzuna
göre yapınız.

Bir CleanJet +care
işlemi devam ederken
çalışma süresi aniden
tekrar yükseliyor.

CleanJet +care
işlemi arızalı.

Hava dağıtım perdesi ve asma
platformlarının pişirme odasında
kurallara uygun şekilde sabitlenmesine
®
dikkat ediniz. CleanJet +care işlemi
esnasında pişirme odasında herhangi
bir kap veya tepsi bulunmamalıdır.

Cihaz "Lütfen filtreyi
değiştirin" gösteriyor.

Hava filtresi kirli.

Lütfen hava filtresini değiştiriniz. El
kitabındaki „Bakım“ bölümüne bakınız.
Mesajı onaylamak için „Geri okuna“
basınız.

Gazlı cihazda
„Polariteyi değiştirin“
gösteriliyor.

Güç alımının polaritesi
doğru bağlı değil.

Gazlı cihaz prize takılı ise, fişi çekiniz ve
180° döndürünüz.
Cihazı bir elektrikçiye doğru bir şekilde
sabit (fişsiz) olarak bağlatınız.

Gazlı cihaz sürekli
Reset gösteriyor.

Cihazın gaz alımı
kesilmiş.

Gaz musluğunu açınız, davlumbazı
açınız.

®
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®

Servis çağırmadan önce

İşletim türleri düğmesi
yanıp sönüyor.

Gaz basıncı çok az.

Cihazın gaz bağlantısını kontrol ettiriniz.

Pişirme odası fazla
sıcak.

Kabin sıcaklığını Cool Down (soğutma)
işleviyle azaltınız (bkz. kullanma
kılavuzunda "Genel kullanım notları",
"Cool Down" bölümü)
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Elektrikli Cihazlar İçin AT Uygunluk Beyanı

170 / 172

Gazlı Cihazlar İçin AT Uygunluk Beyanı
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