SelfCookingCenter
Orijinal İşletim Kılavuzu
®

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! - RATIONAL ConnectedCooking
RATIONAL ünitelerinizi profesyonel mutfaklara yönelik modern
ağ bağlantı çözümüyle kolayca ağa bağlayın. ConnectedCooking
sayesinde her şey her zaman elinizin altında: Kolay ünite
yönetimi, akıllı telefon üzerinden uzaktan erişim, otomatik
HACCP belgelendirme veya RATIONAL veri tabanındaki tariflerin
cihazlarınıza kolayca yüklenmesi.
ConnectedCooking.com adresinde kayıt yaptırmanız yeterli

2 / 205

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 cihazınız için sizi tebrik ederiz.
Cihazı işletime sokmadan önce lütfen kılavuzu dikkatle okuyun.
®
Kolay anlaşılır görsel kontrol konsepti sayesinde SelfCookingCenter cihazınızla, öğrenme
ve zahmetli kullanıcı eğitim süreçlerine gerek kalmaksızın bir çırpıda mükemmel pişirme
sonuçları elde edeceksiniz.
İlk kurulum tarihinden itibaren 24 ay garanti sunuyoruz. Bunun ön şartı, garanti kaydının
doğru ve eksiksiz olarak yapılmış olmasıdır. Cam hasarları, ampuller ve sızdırmazlık
malzemesi, ayrıca usulüne uygun olmayan kurulum, kullanım, bakım, onarım ve kireç
giderme işlemleri garanti kapsamında değildir.
®
SelfCookingCenter cihazınızla iyi eğlenceler dileriz.
®

RATIONAL AG
Geliştirme amaçlı teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır
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Sembollerin açıklaması
Tehlike!

Uyarı!

Dikkat!

Kaçınılmadığı takdirde ağır
ağır yaralanmaya veya
ölüme yol açabilecek yakın
tehlike.

Kaçınılmadığı takdirde ağır
yaralanmaya veya ölüme
yol açabilecek muhtemel
tehlike.

Kaçınılmadığı takdirde hafif
yaralanmaya yol açabilecek
muhtemel tehlike.

Kimyasal aşındırıcı
maddeler

Yangın tehlikesi!

Yanma tehlikesi!

Dikkat:
Bu uyarıya uyalmadığı
takdirde maddi hasar
meydana gelebilir.

Gündelik kullanım için
ipuçları ve püf noktaları.

En üst tepsi rafı yüksekliği
maksimum 160 cm olabilir.
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İşletime sokmadan önce
kılavuzu dikkatle okuyun.

İşletime sokma

İşletime sokmadan önce lütfen el kitabını dikkatle okuyun.

Yeni cihazınızı işletime sokarken bir kereye mahsus olarak otomatik bir test başlatmanız
istenir. Bu otomatik test yaklaşık 45 dakika sürer ve cihazın ortam koşullarına uyarlanmasını
sağlar. Lütfen aşağıdaki uyarılara uyun:
- Otomatik test için bütün ambalaj malzemeleri cihazdan çıkartılmalı, asma merdivenlerin
ve hava iletim sacının yerine doğru oturmuş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz bağlantıları, kurulum yönergelerine göre yapılmalıdır.
- 6 x 2/3, 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 ve 10 x 2/1 GN boyutlarındaki cihazlarda, yassı bir GN
kabını ters çevrilmiş olarak asma merdivenlerin ortasına koyun.
- 20 x 1/1 veya 20 x 2/1 GN boyutlarındaki cihazlarda mobil tepsi standına iki GN kap koyun.
Her iki yassı GN kabı, ters çevrilmiş olarak üst ve alt fanın önüne, ortalayarak yerleştirin.
- Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen ekrandaki uyarılara ve kurulum kılavuzuna bakın.

Yangın tehlikesi!
Ambalaj malzemesini, başlangıç kitini, ızgaraları ve kapları çıkartın.

Otomatik test sırasında pişirme haznesinin kapısı açılmamalıdır. Pişirme haznesin kapısı
açıldığı takdirde otomatik test kesintiye uğrar. Cihazı kapatıp yeniden açarak otomatik
testi baştan başlatın. Cihaz sıcaksa soğumasını bekleyin. Test kesintiye uğrar ve yeniden
başlatılmazsa ertesi gün tekrar otomatik testi başlatmanız istenir.
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İşletime sokma
Girişim

Bilgi/Tuş

1

BAŞLAT

2

3

4

Tanımlama
Ekrandaki yönergeleri izleyin. Otomatik testi
başlatmak için tuşa basınız.

Normal veya yumuşak su bağlantı türünü seçin.

Devam

"Devam" seçeneğiyle onaylayın.
Otomatik olarak aşağıdaki test gerçekleştirilir.
Testin ilerleme durumu üstteki alanda, otomatik
testin tamamlanmasına kalan süreyse alttaki
zaman alanında gösterilir.

Gazlı cihazlarda otomatik testin tamamlanmasından sonra mutlaka bir atık gaz ölçümü
gerçekleştirilmelidir!
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Güvenlik yönergeleri
Bu kılavuzu, cihazın bütün kullanıcılarının her zaman ulaşabileceği bir yerde saklayın!
Bu cihaz, çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde kısıtlılık bulunan kişiler
ya da yeterli tecrübeye ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, güvenlikten sorumlu
bir kişinin gözetiminde olmaksızın kullanılamaz. Bunun tek istisnası, bu kişilerin güvenlikten
sorumlu bir kişinin gözetimi altında olması ve cihazın tehlikeleri hakkında bilgilendirilmesidir.
Cihazın yüzeyleri ve aksesuarları sıcak olabilir, kontrol sırasında lütfen buna dikkat edin.
Temizlik ve kullanıcı bakım çalışmaları, gözetim altında olsalar bile çocuklar tarafından
yapılamaz.
Kullanımı sadece elle yapılmalıdır. Sivri, keskin veya benzer malzemeler kullanılması
sonucunda meydana gelecek hasarlar, cihazın garanti kapsamı dışında kalmasına neden
olur.
Kaza tehlikesini veya cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için, işletim personeline
düzenli olarak eğitim verilmesi şarttır.
Bağlantı kablosu hasar gördüğü takdirde kaza veya cihazda hasar tehlikesini ortadan
kaldırmak için, cihazın üreticisi, servis yetkilisi veya kalifiye personel tarafından
değiştirilmelidir.
Cihazın kurulum şekli, en üst rafın 160 cm’den yüksek olmasına neden olduğu takdirde bu
durum, ürünle birlikte verilen etiketle belirtilmelidir.

Uyarı!
Cihazın her gün açılmasından ve kullanılmasından önce yapılacak kontroller
- Üst ve alt hava iletim sacını, yönergelere uygun şekilde tespit edin – dönen fan yüzünden
yaralanma tehlikesi!
- Tepsi standının veya mobil tepsi standının yönergelere uygun şekilde pişirme haznesine
sabitlendiğinden emin olun – içinde sıcak sıvı olan kaplar devrilebilir veya pişirme
haznesinden kayıp düşebilir – yanma tehlikesi!
- Cihazı pişirme işleminde kullanmadan önce pişirme haznesinin hiçbir yerinde temizlik
tableti kalıntısı kalmamış olduğundan emin olun. Tablet kalıntısı varsa temizleyin ve el
duşuyla iyice durulayın – kimyasal yanık tehlikesi!

15 / 205

Güvenlik yönergeleri
Uyarı!
Profesyonel pişirme cihazları hakkındaki, ülkeye özgü ve yerel normlara ve yasal
düzenlemelere uyulmalıdır.
Yanlış montaj, servis, bakım veya temizlik ya da cihaz üzerinde yapılacak değişiklikler
hasara, yaralanmaya, hatta ölüme neden olabilir. Cihazı işletime sokmadan önce kullanma
kılavuzunu dikkatle okuyun.
Bu cihazı sadece profesyonel mutfaklarda yemek pişirmek için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında her türlü kullanım amaç dışıdır ve tehlikelidir.
Kolay alev alan yiyecek malzemeleri (örneğin alkol içeren malzemeler) pişirilmemelidir.
Yanma noktası düşük olan malzemeler kendiliklerinden alev alabilir - yanma ve parlama
tehlikesi!
Temizlik ve kireç giderme maddeleri ve ilgili aksesuarlar sadece bu kılavuzda açıklanan
amaçla kullanılabilir. Bunun dışında her türlü kullanım amaç dışıdır ve tehlikelidir.
Cihazın camının hasar görmesi durumunda lütfen hemen bütün camı değiştirtin.

IEC 60417-6332 izni, buharlı kombi fırınların elektrikli model olarak nemli sıcak ortamda
kurulumuna imkan vermektedir.

Uyarı!
Gıda maddelerinin cihaz içinde tütsülenmesi
Gıda maddelerinin cihaz içinde tütsülenmesinde sadece orijinal RATIONAL tütsüleme
aksesuarı olan VarioSmoker kullanılabilir.

Uyarı!
Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın
Lütfen cihazın üzerine hiçbir şey koymayın. Cihazın üstündeki eşyaların düşmesi
sonucunda yaralanma tehlikesi söz konusudur.
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Güvenlik yönergeleri
Uyarı!
Sadece gazlı cihazlar
- Cihazınız bir davlumbaz altına kurulmuşsa cihaz çalıştırıldığında davlumbazın da
çalıştırılması gerekir – yanıcı gaz tehlikesi!
- Cihazınız bacaya bağlıysa baca, ülkeye özgü yasal düzenlemeler uyarınca gereken
sıklıkta, düzenli aralıklarla temizlenmelidir – yangın tehlikesi! (Bu konuda kurulum
servisinize başvurun).
- Cihazın atık gaz tahliye borularının üzerine herhangi bir şey koymayın – yangın tehlikesi!
- Cihazın tabanının altındaki alana eşya konup kapanmamalıdır – yangın tehlikesi!
- Cihazın çalıştırıldığı ortamda kuvvetli hava cereyanı veya rüzgâr olmamalıdır – yangın
tehlikesi!

Gaz kokusu hissedildiğinde yapmak gerekenler:
- Derhal gaz besleme vanasını kapatın!
- Elektrikli şalterlere dokunmayın!
- Ortamı derhal iyice havalandırın!
- Açık ateşten ve kıvılcım çıkartabilen işlemlerden kaçının!
- Cep telefonu değil sabit hatlı telefon kullanın ve derhal yetkili gaz dağıtım şirketine haber
verin (gaz dağıtım şirketine ulaşamazsanız yetkili itfaiyeyi çağırın)!
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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
Uyarı!
Kullanım sırasındaki güvenlik talimatları
- Üniteler, taşıma arabaları ve mobil tepsi standları taşıma sırasında devrilebilir.
- Üniteleri, taşıma arabalarını ve mobil tepsi standlarını iterek eşiklerin üzerinden ve eğik
düzlemlerde geçirirken devrilme sonucunda sıkışma ve yaralanma tehlikesi vardır.
- Üniteleri, taşıma arabalarını ve mobil tepsi standlarını taşıma sırasında devirmemeye
dikkat edin.
- Üniteleri, taşıma arabalarını ve mobil tepsi standlarını iterek eşiklerin üzerinden ve eğik
düzlemlerden geçirirken dikkatli olun.
- Tekerlekli üniteler ve Combi-Duo üniteleri taşıma veya yürütme sırasında devrilebilir.
- Üniteniz veya Combi-Duo üniteniz tekerlekler üzerinde duruyorsa ve üniteyi taşımaya
çalışmadan önce sabitleme frenini gevşetmezseniz ünite veya Combi-Duo ünitesi
devrilebilir.
- Üniteyi veya Combi-Duo ünitesini taşımadan önce sabitleme frenlerini gevşetin.
- Taşıma işlemi bittikten sonra sabitleme frenlerini tekrar çekin.
- Ünite veya Combi-Duo ünitesi çekili frenle hareket ettirildiği takdirde tekerlekler hasar
görebilir.
- Tekerlekler hasar gördüğünde ünite veya Combi-Duo ünitesi devrilebilir.
- Üniteyi veya Combi-Duo ünitesini hareket ettirmeden önce sabitleme frenlerini gevşetin.
- Frenler çekiliyken tekerleklerin yönünü değiştirmeye çalıştığınız takdirde tekerlekler
hasar görebilir.
- Tekerlekler ünitenin altındayken tekerleklerin yönünü değiştirmek istiyorsanız önce
sabitleme frenini gevşetip tekerleklerin yönünü ondan sonra değiştirin.
- Ayağınızı tekerleklere dayamayın.

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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Temizlik, denetim, bakım ve onarım
Paslanmaz çeliğin yüksek kalitesini korumak ve gerek hijyenik nedenlerle gerekse işletim
arızasını önlemek için cihaz her gün veya temizlik talebi görüntülendiğinde temizlenmelidir.
Bunun için, "Efficient CareControl" bölümündeki yönergeleri izleyin.
Yüksek pişirme haznesi sıcaklığında (≥260°C) sürekli kullanım veya yüksek renklenme
kademesinin (Renklenme 4/5) kullanılması ve ağırlıkla yağlı ve jelatinli gıda maddeleriyle
yapılan üretim, pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının normalden hızlı eskimesine neden
olabilir.
Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının her gün yumuşak bir bulaşık deterjanıyla
temizlenmesi kullanım ömrünü uzatır.

Uyarı!
Cihaz temizlenmez veya yetersiz temizlik yapılırsa biriken yağ veya yiyecek kalıntıları
pişirme haznesinde alev alabilir – yangın tehlikesi!
- Pişirme haznesindeki yağ veya yiyecek kalıntılarının alev alması durumunda cihazı derhal
kapatın ve alevi boğmak için pişirme haznesi kapısını kapalı tutun! Başka söndürme
önlemleri almak gerektiği takdirde cihazın bina tarafındaki elektrik şalterini kapatın ve
yangın söndürücü kullanın (yağ ateşini söndürmek için su kullanmaya kalkışmayın!).
- Pişirme haznesinde kimyasal aşınmayı önlemek için cihaz her gün ayrıca, "Nemli
ısı" (Buğulama) modunda çalıştırılarak temizlenmelidir.
- Cihaz, tazyikli temizleyiciyle (high pressure cleaner), buhar püskürterek (steam cleaner)
veya doğrudan tazyikli su püskürterek temizlenmemelidir. Koruma sınıfı IPx5 kurallarına
uyan.
- Cihaza asitle işlem yapmayın veya asitli buhara maruz bırakmayın; krom nikel çeliğinin
pasif katmanı zarar görebilir ve cihaz renk değiştirebilir.
- Cihazın dış mahfazasının temizliğinde sadece bulaşık deterjanı gibi, ev kullanımına
yönelik normal temizlik maddeleri ve nemli yumuşak bez kullanın. Kimyasal aşındırıcı
maddeler kullanılmamalıdır.
- 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.
- Kimyasal aşındırıcı veya mekanik aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
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Temizlik, denetim, bakım ve onarım
Uyarı!
Havalandırma filtresinin bakımı. Cihaz, havalandırma filtresinin kirlendiğini kendisi algılar.
Hava filtresi kirlendiğinde bir hava filtresiyle ilgili bir servis uyarısı ve temizlik talebi veya hava
filtresinin değiştirilmesi talebi alırsınız. Cihaz, hava filtresiz olarak çalıştırılmamalıdır. Hava
filtresinin değiştirilmesi için şu verilere uyun:
Cihaz boyutu 6 x 2/3 GN, 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 6 x 2/3 GN: 40.04.771
Hava filtresi ürün numarası
6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN: 40.03.461
Bu hava filtresi kullanıcı tarafından çıkartılıp temizlenebilir. Değiştirme işlemi sırasında hava
filtresi dikkatli bir şekilde yerine doğru olarak oturtulmalıdır. Hava filtresinin değiştirilmesi için
lütfen "Ev teknolojisi" bölümündeki yönergelere uyun.
Cihaz boyutu 20 x 1/1 GN ve 20 x 2/1 GN
Bu hava filtresi sadece yetkili servis ortağı tarafından değiştirilebilir.
Dikkat! Cihazın su püskürme koruması ancak filtrenin ve kapağının tam olarak monte edilmiş
olması şartıyla sağlanır.
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Temizlik, denetim, bakım ve onarım
Muayene, bakım ve onarım
Tehlike - yüksek gerilim!
- Muayene, bakım ve onarım çalışmaları sadece eğitimli uzman personel tarafından
yapılmalıdır.
- Temizlik (CleanJet ® +care temizliği hariç), muayene, bakım ve onarım işlemleri sırasında
cihazın bina tarafındaki elektrik beslemesinin kesilmesi gerekir.
- Tekerlekli (hareketli) cihazlarda cihazın hareketi, enerji, su ve atık su hatlarının hasar
görmeyeceği aralıkla sınırlandırılmalıdır. Cihaz yerinden ayrılacağı zaman enerji, su ve atık
su hatları düzgün şekilde ayrılmalıdır. Cihaz tekrar eski yerine konacağı zaman hareket
emniyeti, enerji, su ve atık su hatları yönergelere uygun şekilde bağlanmalıdır.
- Teknik açıdan kusursuz durumda kalmasını sağlamak için cihazınıza yılda en az bir kere,
yetkili bir servis ortağı tarafından bakım yapılmalıdır.
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Fonksiyonel parçalar
Cihaz numarası
(sadece kapı açıkken görünür)
Arıza emniyeti (isteğe bağlı seçenek)
(sadece gazlı cihazlar)
Pişirme haznesi aydınlatması
Üç kat camlı cihaz kapısı

Kapı kulpu
Tezgâh üstü cihazlar: Emniyet mandallı,
tek elle kullanıma uygun
Ayaklı cihazlar: Tek elle kullanıma uygun
Üç kat camın açılması için mandal (içte)

Kendiliğinden boşalan entegre kapı
damlama kabı (içte)
Doğrudan tahliye hattına bağlı cihaz
damlatma kabı
Cihazın ayakları (yükseklik ayarlı)
Tip etiketi
(güç tüketimi, gaz türü, voltaj, faz
sayısı ve frekans, ayrıca cihaz tipi,
cihaz numarası (bkz. Cihaz tipinin ve
yazılım sürümünün saptanması bölümü)
ve seçenek numarası gibi önemli bilgiler
içerir)
Kumanda ekranı
Elektrik panosunun kapağı

Çevirmeli merkezi ayar düğmesi
El duşu (geri çekme otomatikli)

Giriş yardımcısı (ayaklı cihazlarda)

Tezgâh üstü cihaz hava ﬁltresi
(havalandırma ünitesi)
Ayaklı cihaz hava ﬁltresi (havalandırma
ünitesi cihazın arka yüzünde)
Bakım tableti çekmecesi/kapağı
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Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler
- Cihazın yakınında ısı kaynakları (örneğin ızgara, fritöz vb.) bulunmamalıdır.
- Cihazı sadece, oda sıcaklığının +5 °C ile +40 °C arasında olduğu yerlerde kullanın. + 5
°C’den daha düşük ortam sıcaklığında, işletime sokmadan önce cihazı önce + 5 °C’den
yüksek bir sıcaklığa ısıtmanız gerekir.
- Pişirme haznesi kapısını açtığınızda ısıtıcı ve fan otomatik olarak kapanır. Entegre fan
freni devreye girer ve fan kısa bir süre çalışıp durur.
- Izgara ve kızartma (örneğin piliç kızartma) uygulamalarında pişen malzemelerin altına
daima bir toplama kabı yerleştirilmelidir.
- Sadece üreticinin ısıya dayanıklı orjinal aksesuarlarını kullanın.
- Kullanmadan önce aksesuarları mutlaka temizleyin.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman (örneğin geceleri) kapısını aralık bırakın.
- Pişirme haznesi kapısında bir emniyet mandalı vardır. Ayaklı cihazların kapısı ancak kapı
kolu dikey konumdayken sıkıca kapanır.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman (örneğin tatil günlerinde) cihazın bina tarafındaki
elektrik şalterini, su ve gaz vanalarını kapatın.
- Bu cihaz normal çöpe atılamaz ve belediye çöp toplama merkezlerine verilemez. Cihazın
imhası konusunda size memnuniyetle yardımcı oluruz. Şu numaradan teknik müşteri
hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz: +49 8191 327333
15 dakikadan kısa süreyle cihazın elektriği kesilir veya cihaz kapatılırsa,
sürmekte olan işlem, kaldığı yerden devam eder.
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Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler
Cihaz boyutuna göre maksimum yükleme miktarları
6 x 2/3 GN
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

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

(raf başına maksimum 10 kg)
(raf başına maksimum 15 kg)
(raf başına maksimum 30 kg)
(raf başına maksimum 15 kg)
(raf başına maksimum 30 kg)
(raf başına maksimum 15 kg)
(raf başına maksimum 30 kg)

Maksimum dolum miktarlarının aşılması durumunda cihazda hasar meydana gelebilir.
Kullanım kılavuzundaki, çeşitli gıda maddelerine göre maksimum yükleme miktarlarına uyun.

Tepsi standlı tezgâh üstü cihazlar
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
- Tepsi standını çıkartacağınız zaman standı ortasından
hafifçe kaldırın. Önce alt ön tespit yerinden, sonra üst
tespit yerinden çıkartın.
- Tepsi standını pişirme standının ortasına getirin.
- Yukarıya kaldırarak tespit yerinden çıkartın. Geri
yerleştirmek için, aynı işlemleri tersine sırayla
gerçekleştirin.

Tepsi standlı 6 x 2/3 GN tezgâh üstü cihaz
- Sağ tarafı çıkartmak için tepsi standını üst kısmından
tutup yukarıya doğru ittirin. Tepsi standı 2 tespit
piminden ayrılır ve dışarı çıkartılabilir.
- Tepsi standını cihaza yerleştirirken standın deliğini
tespit pimine takın ve stand pime oturuncaya kadar
yukarıdan deliğin üstüne bastırın.
- Sol tepsi standını çıkartmak için hafifçe kaldırın ve
pişirme haznesi içinde hafifçe sağa çekip iki tespit
kancasını hava iletim sacından çıkartın. Hava iletim
sacının üst ve alt kancasını tornavidayla sökün. Böylece
tepsi standı hava iletim sacıyla birlikte çıkartılabilir.
Sol tepsi standı ancak hava iletim sacıyla birlikte
çıkartılabilir.
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Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler
Tezgâh üstü cihazlarda mobil tepsi standıyla, mobil
tabak standıyla ve taşıma arabasıyla çalışma (isteğe
bağlı seçenek)
- Tepsi standını, önceki sayfada anlatıldığı şekilde
çıkartın.
- Giriş rayını, cihazın tabanındaki tespit parçasına
yerleştirin. Rayı yerine iyice oturtmaya dikkat edin (4
pim).
- Cihazın seviyesinin, tam taşıma arabasının yüksekliğine
göre ayarlanması gerektiğini unutmayın.
- Taşıma arabasını giriş rayının dayanma noktasına
dayanıncaya kadar sürün ve taşıma arabasını mutlaka
yönergelere uygun şekilde cihaza sabitleyin.
- Mobil tepsi standını veya mobil tabak standını cihazın
içindeki dayanma noktasına kadar itin ve cihazdaki
tespit ünitesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol
edin.
- Mobil tepsi standını veya mobil tabak standını çıkartmak
için tespit ünitesini açın ve standı çekip pişirme
haznesinden çıkartın. Merkez sıcaklık sensörünü
önceden giriş rayındaki park konumuna takın.
- Mobil tepsi standının veya mobil tabak standının
taşıma sırasında taşıma arabasına güvenli bir şekilde
sabitlenmesine dikkat edin.
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Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler
Merkez sıcaklık sensörüyle çalışma
İsteğe bağlı 3 merkez sıcaklık sensörü ile çalışmaya ilişkin bilgi edinmek için lütfen
iLevelControl bölümüne bakın.

Dikkat!
Merkez sıcaklık sensörü ve merkez sıcaklık sensörü konumlama yardımı çok ısınabilir - yanma
tehlikesi!

Merkez sıcaklık sensörünü
pişirilecek malzemenin en
kalın yerine sokun. İğne,
pişirilecek malzemenin
ortasından geçmelidir (bkz.
Uygulama Kılavuzu).

Konumlama yardımını,
merkez sıcaklık sensörünün
malzemeden çıkması
ihtimaline karşı kullanın
(örneğin yumuşak veya ince
malzemelerde).

Mobil tabak standıyla
®
Finishing işlemi sırasında
merkez sıcaklık sensörünü,
mobil tabak standındaki
seramik boruya sokun.

Temizlik sırasında, dıştan takılabilen merkez sıcaklık sensörlerinden hiç birinin kablosu pişirme
haznesi kapısından geçirilip pişirme haznesine konmamış olmalıdır. Bu sensörler cihazla birlikte
temizlenmemelidir! Aksi takdirde temizlik sırasında sızıntı meydana gelir.
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Cihazınızın kullanımına ilişkin yönergeler
Dondurulmuş gıda maddelerinde delme aparatını
kullanın (RATIONAL ürün numarası 60.70.359).
Pişirilecek malzemenin en kalın yerine bir delik
açın. Bunun için malzemeyi sağlam bir zemine
yerleştirin ve ellerinizi koruyun.

- Merkez sıcaklık sensörünü ve konumlama yardımını daima yönergelere uygun şekilde,
öngörülen yerleştirme konumuna yerleştirin - hasar tehlikesi!
- Merkez sıcaklık sensörünü pişirme haznesinde asılı bırakmayın - hasar tehlikesi!
- Pişirilecek malzemeyi pişirme haznesinden almadan önce merkez sıcaklık sensörünü çıkartın hasar tehlikesi!

Gerekirse kullanımdan önce merkez sıcaklık sensörünü el duşuyla soğutun.

Dikkat!
Yanma ve sensörün ucunun batması tehlikesine karşı kollarınızı ve ellerinizi koruyun yaralanma tehlikesi!
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Ünitenizin kullanımına ilişkin talimatlar
El duşu ile çalışma
- El duşunu kullandığınızda hortumu park konumundan en az 20 cm dışarı çekin.
- Çalıştırma düğmesine basarak 2 farklı püskürtme şiddeti seçebilirsiniz.
- El duşunu daima dikkatli, yavaş ve düz bir şekilde park konumuna geri sokun ve el
duşunun hortumunun temiz olmasına dikkat edin.

Dikkat!
- El duşu ve el duşundan çıkan su sıcak olabilir - yanma tehlikesi!
- El duşunu her gün kullanmadığınız takdirde su hattında mikrop üreyebilir. El duşundan günde 2
kez 10 saniye boyunca su akıtarak içinin temizlenmesini sağlayın.
- Ünite uzun süre çalışmadan bekledikten sonra tekrar işletime sokulacağı zaman el duşunun
içinden en az 10 litre su akıtarak hortumun içini temizleyin.

- El duşunu dışarıya doğru, mevcut maksimum hortum uzunluğunu aşacak şekilde kuvvetle
çektiğiniz takdirde hortum zarar görebilir.
- El duşunu kullandıktan sonra tamamen geri sarılmasına dikkat edin.
- El duşunu, pişirme haznesini soğutmak için kullanmak yasaktır! - Pişirme haznesinin veya hava
iletim sacının hasar görmesi ya da pişirme haznesi camlarından birinin patlaması tehlikesi
mevcuttur!
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USB arabiriminin kullanımı hakkında notlar
USB arabirimi sadece içe ve dışa veri aktarmaya ve
USB bellekten yazılım güncelleştirmesi yapmaya
yarar.
Dolayısıyla cep telefonu gibi başka elektronik
cihazların şarj edilmesine veya çalıştırılmasına
uygun değildir.
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Genel kullanım
Cihazınız bir "dokunmatik ekrana" sahiptir. Hafif bir dokunuş, cihazınıza bilgileri girmek için
yeterlidir.

Çevirmeli merkezi ayar
düğmesiyle ayarlar üzerinde
değişiklik yapabilirsiniz.

Kaba ayarlar, sürgüyü
sürükleyerek de yapılabilir.

Girişiniz 4 saniye içinde
kendiliğinden onaylanır
veya çevirmeli merkezi
ayar düğmesine basarak
onaylayabilirsiniz.
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Genel kullanım
Genel yönergeler

Başlangıç ekranına geri

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

Su eksikliği – musluğu
açın. Doldurduktan sonra
gösterge kaybolur.
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Yardım fonksiyonu

Programlama modu

Pişirme haznesi çok
sıcak – tuş yanıp sönüyor
(pişirme haznesini soğutma
konusunda bkz. "Soğutma"
bölümü).

Pişirme işleminin sona
erdiği, sesli bir sinyalle ve
bir animasyonla bildirilir.

"Gaz ateşleme arızası".
Gaz musluğunu açın. "GAZI
SIFIRLA" tuşuna basın –
yeniden ateşleme yapılır.
Gösterge tekrar çıkarsa
servise başvurun!

Geri/iptal

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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İşletim moduna genel bakış
Açtıktan sonra ekran
Açma/kapatma düğmesi

Profil değişikliği

Buharlı kombi fırın modu
Buhar
Kuru hava
Buhar ve kuru hava
kombinasyonu

iCookingControl modu
Top 10

MySCC

Et
Kümes hayvanları

Yardım fonksiyonu

Diğer fonksiyonlar
iLevelControl

Balık
Garnitürler
Yumurtalı yemek/tatlı
Unlu mamuller

Programlama modu

Efficient CareControl
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Finishing

®

İşletim moduna genel bakış
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İşletim moduna genel bakış
Çeşitli işletim modları
iCookingControl
modu

Buharlı kombi fırın
modu

Programlama modu

iCookingControl moduna
, istediğiniz pişirme
sonucunu, örneğin Kümes
hayvanları, Garnitür veya
Balık şıkkını seçerek
ulaşırsınız.
Açıklama için
iCookingControl modu
bölümüne bakın.

"Buhar", "Kombinasyon"
veya "Kuru hava"
düğmesine bastığınızda
Buharlı kombi fırın
moduna ulaşırsınız.
Açıklama için Buharlı kombi
fırın bölümüne bakın.

"Programlama modu"
tuşuna basarak
Programlama moduna
ulaşırsınız.
Açıklama için Programlama
modu bölümüne bakın.
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İşletim moduna genel bakış
iLevelControl

Efﬁcient CareControl

iLevelControl fonksiyonu
sayesinde cihazınızın
raflarını aynı anda farklı
pişirme işlemleri için
kullanabilirsiniz.

Efﬁcient CareControl
sistemi, ne zaman temizlik
yapılması gerektiğini algılar.
Efficient CareControl,
temizleme zamanını
saptarken kişisel temizleme
eğilimlerini, ayrıca uzun
molalar veya iş saati sonu
gibi çalışma alışkanlıklarını
da göz önüne alır.
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iCookingControl
iCookingControl, pişirilecek malzemenin büyüklüğünü
ve yükleme miktarını algılar. Pişirme süresi, sıcaklık
ve pişirme sıcaklığı iklimi sürekli olarak uyarlanır.
iCookingControl ayrıca, iCC Cockpit ekranında pişirme
aşamasının seyrini gösterir.
İstediğiniz pişirme sonucunu seçtikten 10 saniye sonra
iCC Cockpit otomatik olarak görüntülenir. Burada
iCookingControl tarafından alınan benzersiz, akıllı kararlar
görüntülenir.

iCC Cockpit ekranı
O sırada kalan süre

Merkez sıcaklık bilgisi Mevcut | Hedef
O sıradaki pişirme aşaması

O sıradaki pişirme haznesi iklimini sıcaklık
ve nem aracılığıyla gösteren iklim sütunu
Çeşitli pişirme aşamaları arasında geçiş
i tuşu. Bu tuşa basarak iCC Monitor
görüntülenir
Ayar görünümüne geçiş
Etkin durumdaki görünüm
Pişirme aşaması sayısı

O sıradaki işletim modu
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iCookingControl
Sembollerin açıklaması
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 rengi

Pişirilecek malzemelerin
büyüklüğü

Pişirilecek malzemenin kalınlığı

Yüzey kızartma sıcaklığı

Mayalanma hacmi

Kaplama oluşturma

Pişirme haznesi aydınlatması

Graten

Nemlendirme

Buharlı fırınlama
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iCookingControl
Hava hızı

Dondurulmuş ürün derecesi

Sürmekte olan işlemle ilgili bilgiler ve gerekler
Ön ısıtma göstergesi

Soğutma göstergesi

İptal talebi

Kesme

Islatma

Unlu mamul kesme

Unlu mamul fırçalama

İğneleme

Pişirme sonundaki seçenekler
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Sıcaklığı koruma

Çekirdek sıcaklığı sensörünü
başka yere takma

Servis sıcaklığına ısıtma

Zamanla devam

Kaplama oluşturma

Yeni parti yükleme

iCookingControl
iCC – Cockpit kumandası
Çevirmeli merkezi ayar düğmesi yardımıyla veya ilgili ok tuşlarına basarak ideal
pişirme seyri, yani istediğiniz sonucun nasıl elde edileceği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
iCookingControl tarafından seçilecek ideal pişirme seyri, pişireceğiniz ürüne göre değişir!
iCookingControl tarafından seçilen mevcut ayarları sarı çerçeveli olarak görürsünüz. Geri
giderseniz daha önce alınan kararları görürsünüz. İleri giderseniz seçtiniz sonuca ulaşmak
için atılacak muhtemel adımlar hakkında bilgi edinirsiniz. Süreç içinde bu adımlar uyarlanır
ve optimize edilir.

Mevcut ayarlar.
Gösterge 10 saniye
sonra buraya geri döner.

Sol ve sağ oklara basarak geçmişteki veya
gelecekteki ayarlara geçebilirsiniz.
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iCookingControl
iCC – Monitor ekranı
iCC Monitor’da iCookingControl, istediğiniz sonuca ulaşmak için ayarlarda yapılan
uyarlamaları ve alınan kararları gösterir.
Uyarlamalar ve gösterimler ürüne ve yükleme miktarına bağlı olarak farklılık gösterir.

Bir karar alındığında veya arka planda
bir ayar uyarlaması gerçekleştiğinde i
tuşu görüntülenir. iCC Cockpit ekranında
i tuşuna basarak veya çevirmeli merkezi
ayar düğmesine basarak iCC Monitor
görüntülenir.

Yapılan uyarlamalar ekranda listelenir.
Daha önce alınmış olan kararlar yeşil
onay işaretiyle işaretlenmiştir. Ayrıca
iCookingControl tarafından o sırada
alınmakta olan kararlar ve henüz alınmamış
olan kararlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

iCC Cockpit ve iCC Monitor’da ayar yapılamaz.
iCC Monitor 6 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar i tuşuna basılarak da kapatılabilir.

42 / 205

iCookingControl
iCC Messenger
iCC Messenger, iCookingControl tarafından
gerçekleştirilen işlemler ve uyarlamalar
hakkında sizi etkin bir şekilde bilgilendirir.
iCC Messenger 4 saniye sonra otomatik
olarak kapanır.

iCC Messenger istendiğinde cihaz yapılandırmasında MySCC aracılığıyla
açılıp kapatılabilir.
Bu konuda MySCC - gelişmiş ayarlar bölümünde daha ayrıntılı bilgi
edinebilirsiniz.
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iCookingControl
Örnek: Piliç
Örneğin piliç kızartma hazırlamak istediğinizde, istediğiniz sonucu elde etmenizi
sağlayacak adımlar aşağıdadır. Ayarlar, yükleme miktarından bağımsızdır. Ünite, malzeme
miktarını algılar ve gereken bütün ayarları otomatik olarak uyarlar.

Başlangıç ekranındaki
"Kümes hayvanları" tuşuna
basın ve istediğiniz sonucu
seçin.
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"Tavuk" tuşuna basın.

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

iCookingControl

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

Cihazı yüklemeniz istenir.

Buhar ve kuru hava
kombinasyonuyla kızartma
(%50 nem, 202°C pişirme
haznesi sıcaklığında).

Son
Pişirme süresi sonu – uyarı
sesi çıkar, seçenekleri
belirleyin.
Bu aşamada
diğer seçenekleri
belirleyebilirsiniz (örneğin
sıcaklığın korunması,
merkez sıcaklık sensörünün
yerinin değiştirilmesi,
kaplama ve pek çok başka
seçenek).

Kuru havayla kızartma
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iCookingControl

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

Merkez sıcaklık sensörü takılmamış veya yanlış takılmışsa bir sinyal duyulur
ve ekranda merkez sıcaklık sensörünü yeniden takmanız istenir.
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Top 10
Top 10, en sık kullandığınız 10 uygulamaya doğrudan ve hızlı erişim sağlar.

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

Top 10'da manuel programlar gösterilmez.
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Buharlı kombi fırın modu
Buharlı kombi fırın modunda, buharlı kombi fırının bütün fonksiyonlarından
yararlanabilirsiniz. Buharlı kombi fırın moduna, "Buhar", "Kuru hava" veya "Buhar ve kuru
hava kombinasyonu" tuşuna basarak erişebilirsiniz.

Sembollerin açıklaması
3 manuel çalışma modu
Buhar
Kuru hava
Buhar ve kuru hava
kombinasyonu

Ayar seçenekleri
Pişirme haznesi neminin yüzde
birlik hassasiyette ayarlanması
Pişirme haznesi sıcaklığının
ayarlanması

Delta T

Diğer fonksiyonlar
Pişirme süresinin ayarlanması
MySCC
Merkez sıcaklığının ayarlanması
Efficient CareControl
Ön ısıtma
Yardım fonksiyonu
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Buharlı kombi fırın modu
Diğer fonksiyonlar

Ayar seçenekleri

Programlama fonksiyonunun
görüntülenmesi

Sürekli işletim

Geri/iptal

Nemlendirme

Hava hızı

Soğutma

Pişirme sıcaklığı tuşuna basarak o sıradaki pişirme haznesi iklimi ve sıcaklığı gibi pişirme
verileri görüntülenebilir.
Tuşu 10 saniye boyunca basılı tutarsanız, mevcut değerler, bir dahaki ayar işlemine kadar
sürekli olarak görüntülenmeye başlar.
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. Ayarlanan sıcaklığa göre, pişirme
kalitesini ve enerji tüketimini optimize eden ilgili ayar seçilir. 1 saatten uzun süre herhangi bir
®
yük algılanmazsa, SelfCookingCenter otomatik olarak bir enerji tasarruf moduna geçer.
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.
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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).

55 / 205

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.
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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).

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
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20°C

İstediğiniz Delta-T sıcaklık farkını ayarlayınız.

İstediğiniz çekirdek ısısını ayarlayınız.

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.
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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
Seçim penceresi - Programı
başlat
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Programı sil

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

En son seçilen görünüm bir sonrakinde tekrar gösterilir.
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Oka basarak veya ayar
tuşunu kullanarak görünümde
gezinebilirsiniz

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

Bilgi/Tuş

Tanımlama

9

Çevirmeli merkezi ayar düğmesiyle veya
kaydırma çubuğuyla istediğiniz programı
seçip program seçim ekranının üst kısmındaki
"Düzenle" tuşuna basın.
Program, düzenleme seçenekleriyle birlikte
görüntülenir.
Bu ekranda (soldan sağa) aşağıdakileri
yapabilirsiniz:
- Tuş görünümü için bir resim seçebilirsiniz
- Ayrıntılı görünümde görüntülenecek bir
aksesuar seçebilirsiniz
- Programı bir gruba atayabilirsiniz. Örneğin,
Sahanda yumurta programını Kahvaltı grubuna
atayabilirsiniz.
- Örneğin, hazırlama ipuçlarını içeren bir not
ekleyebilirsiniz
- Başlangıç saatini ayarlayabilirsiniz

10

Ayrıntılı program görünümünden çıkmak için
"Kaydet" tuşuna basın.
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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.

73 / 205

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

Kahvaltı

Grubunuzu adlandırın (örn. kahvaltı).

Bu tuşa basarak isim girişini onaylayınız. Grubu
yarattınız.
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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
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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.

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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Programming mode
İlave özellikler
İlave özellikler size programlarınızı modifiye etmek veya günlük pişirme programınızı aktive
etmek gibi bazı ileri fonksyonları kullanmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki gibi ileri özellikler
fonkyonunu devreye alabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Düğmeye basın.

2

Oklara veya çevirme düğmesine basıp programı
seçiniz.

3

Tuşa basarak, fonksyonu değiştirme özelliğini
devreye sokun. Yeni gelen ekran program
detaylarını gösterir.

4

Tuşa basarak ilave özellikler fonksyonunu
açabilirsiniz.
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Programming mode
Çalıştırma
İlave özellikler fonksyonunu çalıştırarak istediğiniz pişirme prosesini size göre önem sırasına
koyarak programlayabilirsiniz.
Tuşa basınız ve ayar tekeriyle 1 - 100 arasında bir sayı ayarlayınız. Pişirme
süreçleri, sıra için kaydedilen sayıya uygun olarak liste görünümünde artan
sırada sıralanabilir.

Değiştirme modundan çıkmadan önce kaydet tuşuna basarak ilave
özellikler fonksyonundaki yaptığnız bütün değişiklikleri kaydedin.
Listeleme ekranındaki pişirme proseslerini sıralamak için “çalıştırma”
kriterini seçin.
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iLevelControl
Cihazınızın raflarını aynı anda farklı pişirme işlemleri için kullanabilirsiniz. iLevelControl hangi
yemeklerin birlikte pişirilebileceğini gösterir ve pişirme süresini yükleme miktarına, kapıların
kaç kere açıldığına ve ne süreyle açık kaldığına bağlı olarak uyarlar. Seçim penceresinde
ayrıca, mevcut seçimde hangi yemekleri kombine edemeyeceğiniz görüntülenir. Bu yemekler
koyu gri renkte gösterilir.
Görsel raf gösterimi de ek bir destek sağlar. Bu sayede artık iLevelControl kullanımı daha da
kolaylaşmıştır: hangi rafın ne zaman yükleneceği veya boşaltılacağı, yanıp sönen bir ışıkla
gösterilir.
Bu fonksiyon, MySCC ayarlar bölümünde yapılandırılabilir.
Bu fonksiyon bütün Tip 62 ve 102 tezgâh üstü cihazlarda standart olarak, bütün Tip 61 ve
101 tezgâh üstü cihazlarda isteğe bağlı olarak mevcuttur.
iLevelControl moduna erişmek için tuşa basın.

Sembollerin açıklaması
Seçim penceresindeki
yemekler
Etkin durumdaki yemek
Raf düzeyi /
mevcut zaman ekseni
Zaman aralığı için dolaşma
Mevcut zaman tuşu (zaman
aralığı, mevcut zamana geri
döner)
Bekleme modu, mevcut pişirme
haznesi sıcaklığı 30 dakika
boyunca korunur, bkz. "MySCC"
başlığı altında "Bekleme"

Başlangıç ekranı

Büyütme (zaman aralığını
büyütme veya küçültme)
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iLevelControl
Yeni yemek seç

Mevcut yemek kombinasyonunu
ürün sepeti olarak kaydetme.

Yemeği sil

Enerji Messenger

Soğutma
iLC modunda, herhangi bir yemek konmadığında ideal pişirme
haznesi ikliminin korunması. Koruma aşaması 10-120 dakika arasında
ayarlanabilir. Bu sayede, ön ısıtma süresi harcamadan yiyecekleri
pişirme haznesine hemen koyabilirsiniz.

Semboller, seçilebilecek yiyeceklerin pişirme modunu gösterir, örneğin
manuel programda oluşturulmuş buhar ve kuru hava kombinasyonu.
iLC Messenger istendiğinde cihaz yapılandırmasında MySCC aracılığıyla
açılıp kapatılabilir. Bu konuda MySCC - gelişmiş ayarlar bölümünde
daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
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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
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Havuç buharlama

İsim giriniz, örn. havuç buharlama.

İsmi kaydetmek için tuşa basınız.

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
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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, bir
çark simgesiyle 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.
®
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®

Efﬁcient CareControl
Temizlemenin başlatılması
CleanJet +care, cihazın temizlenmesini ve bakımını sağlayan otomatik temizleme
sistemidir.
7 temizleme kademesi sayesinde temizlemeyi, mevcut pislenme derecesine
uyarlayabilirsiniz.
®

Dikkat!
- Hijyenik nedenlerle ve arızayı önlemek için cihazınız mutlaka her gün temizlenmelidir – yangın
tehlikesi!
- Cihazınızın sadece "Buğulama" modunda kullanılsa bile her gün temizlenmesi gerektiğini
unutmayın.
- Sadece cihaz üreticisinin temizlik ve bakım tabletlerini kullanın. Başka temizlik kimyasallarının
kullanılması, cihazda hasara yol açabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı
sorumluluk kabul edilmez!
- Fazla temizlik kimyasalı kullandığınız tardirde aşırı köpük oluşabilir.
- Tabletleri asla pişirme haznesi sıcakken (> 60 °C) koymayın.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman (örneğin geceleri) kapısını aralık bırakın.
- Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının her gün temizlenmesi kullanım ömrünü uzatır. Pişirme
haznesi sızdırmazlık elemanının temizliğinde yumuşak bir bez ve bulaşık deterjanı kullanın kimyasal aşınmaya neden olacak bir madde kullanmayın!
- İç ve dış camları ve cihazın dışını yumuşak, nemli bezle temizleyin. Bu amaçla aşındırıcı
veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için piyasada satılan normal yumuşak
deterjanlardan kullanın ve paslanmaz çelik yüzeylere düzenli olarak paslanmaz çelik bakım
maddesiyle bakım yapın.
- Damlama teknesinin ve tahliye kanalının temizlenmesi (sadece tezgah üstü ünitelerde): Ağırlıkla
ızgara uygulamaları kullanıldığında veya çok yağlı veya jelatinli yiyecekler hazırlandığında
damlama teknesinin ve tahliye kanalının her gün düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunun
için önce su tahliye kanalının temizleme fırçasını (ürün numarası: 60.75.779) tahliye kanalındaki
işarete kadar sokun.
61 ve 101, 1/1 ünitelerde: işarete kadar. 62 ve 102 ünitelerinde: plastik sapa kadar.
Üniteye hasar vermemek için, sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Ardından tahliye kanalını
yaklaşık 1-2 litre sıcak suyla durulayın. Bu iş için el duşunu kullanmayın.
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Efﬁcient CareControl
Girişim

Bilgi/Tuş

1

Tanımlama

Tuşa basın.

2

Pişirme haznesi
çok sıcak

Pişirme haznesi sıcaklığı 50 °C’nin üzerine
çıktığında "Pişirme haznesi çok sıcak" mesajı
görüntülenir.
"Soğutma" şıkkını seçin (bkz. "Soğutma"
bölümü).

3

Haﬁf

Temizleme kademesini, örneğin "hafif" şıkkını
seçin.

4

Kapıyı açın

Pişirme haznesi kapısını açın, kap ve tepsileri
çıkartın.

5

Uyarı!
Temizlik ve bakım tabletlerini sadece koruyucu
eldivenle tutun – kimyasal yanık tehlikesi!

6

Ekranda gösterilen miktarda temizlik tabletini
paketinden çıkartıp pişirme haznesindeki hava
iletim sacının girintisine (tablet sepetine) koyun.
Bkz. sonraki sayfadaki resim.

7

Ekranda gösterilen miktarda bakım tableti
ambalajını açıp bakım kabına boşaltın. Bkz.
sonraki sayfadaki resim.

8
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Kapıyı kapatın

Pişirme haznesinin kapısı kapatıldığı anda
temizleme işlemi otomatik olarak başlar!

Efﬁcient CareControl
Uyarı!
- Temizleme işlemi sırasında pişirme haznesinin kapısını açmayın – kimyasal temizlik
maddeleri veya sıcak buhar çıkabilir – kimyasal yanık ve haşlanma tehlikesi! Temizleme
işlemi sırasında kapı açıldığı takdirde bir düdük sesi çıkar.
- CleanJet ® +care temizleme işlemini kestikten veya işlem tamamlandıktan sonra pişirme
haznesinin her tarafını (hava iletim sacının arkasını da) kontrol edip temizlik maddesi
kalıntısı kalıp kalmadığına bakın. Varsa kalıntıları temizleyin ve pişirme haznesinin her
yerini (hava iletim sacının arkasını da) el duşuyla iyice durulayın – kimyasal yanık tehlikesi!
- Temizlik sırasında, dıştan takılabilen merkez sıcaklık sensörlerinden hiç biri pişirme
haznesi kapısından geçirilip pişirme haznesine konmamış olmalıdır. Bu sensörler cihazla
birlikte temizlenmemelidir! Aksi takdirde temizlik sırasında sızıntı meydana gelir. Kimyasal yanık ve haşlanma tehlikesi!

Kimyasal maddelerin kullanım yönergeleri:

Uyarı!
Temizlik ve bakım
tabletlerini sadece uygun
güvenlik önlemlerini alarak
kullanın, örneğin tabletleri
sadece koruyucu eldivenle
tutun – kimyasal yanık
tehlikesi!

Temizlik tableti: Koruyucu
folyoyu çıkartın.

Tezgâh üstü cihazlar:
Ekranda gösterilen miktarda
bakım tableti ambalajını
açıp çekmeceye doldurun.

Ayaklı cihazlar: Ekranda
gösterilen miktarda bakım
tableti ambalajını açıp
küçük kapağa doldurun.

Temizlik tabletlerini hava
iletim sacının girintisine
koyun.

Tabletleri doğrudan pişirme
haznesine bırakmayın hasar tehlikesi!
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Efﬁcient CareControl

CleanJet +care temizlik işlemine başlamadan önce tepsi standları veya mobil tepsi standları
usulüne uygun şekilde pişirme haznesine yerleştirilmelidir.
Sertliği giderilmiş su kullanıyorsanız, önerilen temizlik tableti miktarı % 50’ye kadar azaltılabilir.
Doğru dozaja rağmen aşırı köpük oluşumu görüldüğü takdirde temizlik tableti sayısı
azaltılmalıdır. Daha az temizlik maddesi kullanıldığı halde aşırı köpük oluşumu söz konusuysa
lütfen servis ortağıyla veya müşteri hizmetleriyle görüşüp, örneğin köpük giderici tablet gibi
başka önlemler alınmasını sağlayın.
®
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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

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.
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Tanımlama

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.

Tuş kilidi
Ekranı temizlemek için tuş kilidini etkinleştirebilirsiniz.
MySCC tuşuna 3 saniye süreyle basıldığında ekran tuş kilidi etkinleşir ve tuş
gösterimi anahtar sembolüne dönüşür.

Tuşa tekrar 3 saniye süreyle basıldığında tuş kilidi devre dışı kalır.
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MySCC üzerinden cihaz yapılandırması
MySCC altında cihazın temel ayarlarını (örneğin saat, tarih, dil vb.) yapabilirsiniz.
MySCC tuşuna bastığınızda, cihaz temel ayarlarına genel bakış ekranına
ulaşırsınız. Burada cihaz ayarlarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.
Sembollerin açıklaması:
Sık kullanılanlar (MySCC
seçildiğinde etkinleşir)

Ayarlar

Ses

Sistem yönetimi

MyEnergy

Gelişmiş ayarlar

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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Pişirme haznesi aydınlatması
İsteğe bağlı raf gösterimi fonksiyonu olmadan pişirme haznesi
aydınlatması
Bu fonksiyonla cihazın aydınlatması tamamen kapatılabilir.
Bunun için lütfen, şu adımları izleyin:
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

Ayarlar tuşuna basın.

3

Pişirme haznesi aydınlatmasını açmak veya
kapatmak için Pişirme haznesi aydınlatması
tuşuna basın.
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MySCC - Ayarlar
Bir SelfCookingCenter XS Tip 6 2/3 için aydınlatma ayarları
Bu bölümde bir SelfCookingCenter XS Tip 6 2/3 modelinde kullanılabilecek ayarlar
anlatılmıştır.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

Ayarlar tuşuna basın.

3

Aydınlatma ayarları tuşuna basıp alt menüyü
açın.

Burada, pişirme haznesi aydınlatmasının ayarlarını yapabilirsiniz.

Pişirme haznesi aydınlatması
Bu fonksiyonla cihazın aydınlatması tamamen kapatılabilir.
Pişirme haznesi aydınlatmasını açmak veya kapatmak için Pişirme haznesi
aydınlatması tuşuna basın.
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MySCC - Ayarlar
Kapı açıkken
Burada, kapı açıldığında LED aydınlatmanın nasıl davranacağını seçebilirsiniz.
LED aydınlatma iki LED şeritten oluşur. Kapının sol ve sağ tarafına birer LED şerit monte
edilmiştir.
Kapı açıkken tuşuna basın ve çevirmeli ayar düğmesi yardımıyla aşağıdaki üç
ayardan birini seçin.

Sap
tarafındaki
kapı
aydınlatması
açık
Kapı LED
aydınlatması
kapalı
Kapı LED
aydınlatması
30 saniye
sonra kapalı
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Bu ayarı seçtiğinizde, kapı açık kaldığı sürece sap tarafındaki (standart olarak,
cihazın önünde durduğunuzda kapının sol tarafı) LED şerit yanmaya devam
eder. Böylece LED’ler pişirme haznesinin içini aydınlatır.
Kapı açıldığı anda öteki taraftaki LED şerit söner.

Bu ayarı seçtiğinizde, kapı açıldığı anda her iki taraftaki LED şeritler söner.

Bu ayarı seçtiğinizde, kapı açılır ve açık kalmaya devam ederse sap tarafındaki
(standart olarak, cihazın önünde durduğunuzda kapının sol tarafı) LED şerit 30
saniye sonra söner.
Öteki taraftaki LED şeritse, kapı açıldığı anda söner.

MySCC - Ayarlar
Raf gösterimi fonksiyonlu cihazlarda aydınlatma ayarları.
Bu bölümde, raf gösterimi fonksiyonuyla donatılmış cihazlardaki ayar seçenekleri
açıklanmıştır.
Tip 201, 202 ve 6 2/3 için bu fonksiyon mevcut değildir.
Aşağıdaki adımlarda, pişirme haznesi aydınlatması, kapı aydınlatması, raf gösterimi ve
yanıp sönme sinyallerinin nasıl açılıp kapatılacağı anlatılmıştır.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

Ayarlar tuşuna basın.

3

Aydınlatma ayarları tuşuna basıp alt menüyü
açın.

Burada, pişirme haznesi aydınlatmasının ayarlarını yapabilirsiniz.

Pişirme haznesi aydınlatması
Bu fonksiyonla cihazın aydınlatması tamamen kapatılabilir.
Pişirme haznesi aydınlatmasını açmak veya kapatmak için Pişirme haznesi
aydınlatması tuşuna basın.
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MySCC - Ayarlar
Kapı LED aydınlatmasını kıs
Bu fonksiyonla, LED aydınlatmayı kısabilirsiniz. Aydınlatmayı %0 ile %100 arasında,
%25’lik adımlarla değiştirebilirsiniz.
Tuşa basın ve ardından çevirmeli ayar düğmesiyle, %25’lik adımlarla istediğiniz
ışık şiddetini ayarlayın.

Raf gösterimi
Bu fonksiyon, iLevelControl işletimi sırasında hangi rafın yüklenmesi veya boşaltılması
gerektiğini haber verir. Rafı göstermek için LED aydınlatma aracılığıyla ilgili raf aydınlatılır.
Pişirme haznesi aydınlatmasını açmak veya kapatmak için Raf gösterimi tuşuna
basın.

İşlem talebinde yanıp sönsün
Bu ayar açıkken, cihaz bir pişirme işlemini bitirdiği anda LED aydınlatma yanıp sönmeye
başlar.
Bu ayarın yanı sıra raf gösterimi ayarı da açıksa iLevelControl işletiminde işi biten raf yanıp
sönen ışıkla gösterilir.
Bu ayar kapalı olduğunda bütün yanıp sönen sinyaller devre dışı kalır. Bu durumda raf
gösterimi fonksiyonuyla birlikte, biten raf sabit ışıkla gösterilir.
Yanıp sönen sinyalleri açmak veya kapatmak için İşlem talebinde yanıp
sönsün tuşuna basın.
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Kapı açıkken
Burada, kapı açıldığında LED aydınlatmanın nasıl davranacağını seçebilirsiniz.
LED aydınlatma iki LED şeritten oluşur. Kapının sol ve sağ tarafına birer LED şerit monte
edilmiştir.
Kapı açıkken tuşuna basın ve çevirmeli ayar düğmesi yardımıyla aşağıdaki üç
ayardan birini seçin.

Sap
tarafındaki
kapı
aydınlatması
açık
Kapı LED
aydınlatması
kapalı
Kapı LED
aydınlatması
30 saniye
sonra kapalı

Bu ayarı seçtiğinizde, kapı açık kaldığı sürece sap tarafındaki (standart olarak,
cihazın önünde durduğunuzda kapının sol tarafı) LED şerit yanmaya devam
eder. Böylece LED’ler pişirme haznesinin içini aydınlatır.
Kapı açıldığı anda öteki taraftaki LED şerit söner.

Bu ayarı seçtiğinizde, kapı açıldığı anda her iki taraftaki LED şeritler söner.

Bu ayarı seçtiğinizde, kapı açılır ve açık kalmaya devam ederse sap tarafındaki
(standart olarak, cihazın önünde durduğunuzda kapının sol tarafı) LED şerit 30
saniye sonra söner.
Öteki taraftaki LED şeritse, kapı açıldığı anda söner.
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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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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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Cihazın sesli sinyallerini
özelleştirebilirsiniz.
Girişim

(tip,

Bilgi/Tuş

ses

şiddeti,

süre,

vb.)

isteğiniz

doğrultusunda

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

Ses tuşuna basın.

Aşağıdaki ayarlar uyarlanabilir:

Ana ses düzeyi
Ana ses düzeyi tuşuna basın ve çevirmeli ayar düğmesiyle temel ses düzeyini
(% 0 – % 100) ayarlayın.

Tuş sesi
Tuş sesi tuşuna basın ve çevirmeli ayar düğmesiyle tuş sesini (açık, kapalı)
ayarlayın.

Tuş sesi düzeyi
Tuş sesi düzeyi tuşuna basın ve çevirmeli ayar düğmesiyle tuş ses düzeyini (%
0 – % 100) ayarlayın.
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Yükleme / işlem talebi
Yükleme / işlem talebi tuşuna basın ve yükleme veya işlem talebi için melodi,
ses düzeyi, ses süresi ve zaman aralığını özelleştirin.

Program adımı sonu
Program adımı sonu tuşuna basın ve bir program adımı sona erdiğinde
kullanılacak melodi, ses düzeyi, ses süresi ve zaman aralığını özelleştirin.

Pişirme süresi sonu
Pişirme süresi sonu tuşuna basın ve pişirme süresi sona erdiğinde kullanılacak
melodi, ses düzeyi, ses süresi ve zaman aralığını özelleştirin.

İşlem iptali / hata algılandı
İşlem iptali / hata algılandı tuşuna basın ve işlem iptali / hata algılandı
durumunda kullanılacak melodi, ses düzeyi, ses süresi ve zaman aralığını
özelleştirin.

Ses fabrika ayarı
Ses fabrika ayarı tuşuna basın ve bütün melodi, ses düzeyi, ses süresi ve
zaman aralığı ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayın.
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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.
USB arabirimi sadece içe ve dışa veri
aktarmaya ve USB bellekten yazılım
güncelleştirmesi yapmaya yarar.
Dolayısıyla cep telefonu gibi başka elektronik
cihazların şarj edilmesine veya çalıştırılmasına
uygun değildir.

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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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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Bilgi verilerini karşıdan yükle
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB çubuğunu kumanda bloğunun altındaki
arabirime takınız.

2

MySCC tuşuna basınız.

3

Sistem yönetimi tuşuna basınız.

4

Bilgi verilerini karşıdan yükle tuşuna basınız.

5

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

6

Tuşa basarak verilerin karşıdan yüklenmesini
başlatırsınız, işlem tamamladıktan sonra USB
çubuğu bir çentik işaretiyle gösterilir.
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Bir USB çubuğu algılandığında USB sembolü yanar. Şimdi veriler
oynatılabilir, karşıdan yüklenebilir veya sürekli kaydedilebilir.

"Onay" çentiği işlemin başarıyla tamamlandığını göstermektedir. USB
çubuğunu ancak onay çentiği yandıktan sonra çıkarın.
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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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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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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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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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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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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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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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Başka bir üniteye uzaktan kumanda edilmesi
Bu işlev, aynı ağa bağlı en çok 10 üniteye uzaktan kumanda etmenize olanak sağlar.
Bu sayede örneğin, biraz sapa bir yerdeki bir ünitenin o anki durumunu, daha kolay
erişilebilecek yerdeki bir üniteden görebilirsiniz. Üniteleri ağınıza entegre etmek
istemiyorsanız iki üniteyi LAN kablosuyla da birbirine bağlayabilirsiniz. Bu sayede, CombiDuo kurulumlarında alttaki ünitenin ekranı üstteki üniteden açılarak ergonomik bir şekilde
uzaktan kumanda edilebilir.
Bu işlevden gerektiği gibi yararlanabilmek için lütfen, birbirine bağlanacak bütün
ünitelerde aşağıdaki işlemleri yapın. Aşağıdaki açıklamalarda örnek olarak, bir Combi-Duo
kurulumunun ayarları kullanılmıştır. Birden çok ünite söz konusu olduğunda bu işlemlerin
her ünitede gerçekleştirilmesi gerekir.
Bu işlevi etkinleştirmek için Uzaktan kumanda tuşuna basın. Bu işlevin, birbirine
bağlanan bütün ünitelerde açık olmasına dikkat edin.

Ünite adı tuşuna basın ve bir sonraki adımda üniteye bir ad verin. Örneğin,
"Üstteki ünite". İkinci üniteye de bir ad verin. Örneğin, "Alttaki ünite". Böylece,
birbirine bağlı iki üniteyi kolayca ayırt edebilirsiniz.

Ünite rengi düğmesine basıp her ünite için birer renk seçin. Böylece, ünite
adının yanı sıra, birbirine bağlı iki üniteyi ayırt etmek için ikinci bir özellik eklemiş
olursunuz.

Üniteleri bir gruba atamak için Grup kodu tuşuna basın. Birden fazla ünite aynı
gruba atanarak, bu ünitelere tek ekran üzerinden kumanda edilebilir. En çok 10
farklı grup oluşturulabilir.

Bu işlemler tamamlandığında ayarlar tamamlanmış olur ve bu işlevden yararlanabilirsiniz.
Aşağıda, örneğin Combi-Duo kurulumunuzda alttaki ünitenin ekranını üstteki ünitenin
ekranından nasıl görüntüleyip kumanda edebileceğiniz anlatılmıştır:
Uzaktan kumanda tuşuna basın. İşlevi etkinleştirdiğinizde bu tuş ekranın sol alt
kısmında görüntülenir.
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Tuşa bastığınızda, kullanılabilir durumdaki ünitelerin adlarının yer aldığı bir pencere açılır.
Örneğin, Combi-Duo ikilisinde alttaki ünitenin adı görüntülenir.
İstediğiniz üniteyi seçin. Seçtiğinizde öteki ünitenin ekranına geçiş yaparsınız. Ekranın
kenarlarındaki renkli (örneğin mavi) çerçeve, artık öteki ünitenin ekranına kumanda
ettiğinizi hatırlatır.
Yine üstteki ünitenin ekranına geri dönmek için tekrar Uzaktan kumanda tuşuna
basın.

Combi-Duo kurulumlarında iki ünite arasında doğrudan bağlantı yapıldığında farklı IP adresleri
ayarlanması gerektiğini unutmayın. Buna karşılık, iki ünitenin IP ağ geçidi ve IP ağ maskesi
ayarları aynı olmalıdır. Bu ayarlar, ağ ayarları bölümünde yer alır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek
için lütfen servis ortağınızla iletişime geçin.
Aşağıdaki donanım koşulları yerine getirilmiş olmalıdır:
®
Bu fonksiyon sadece Eylül 2016 yılından itibaren üretilen SelfCookingCenter üniteleriyle
kullanılabilir (tip plakasındaki seri numarasında indeks I yer almalıdır, örneğin: E11SI
XXXXXX).
Ünitelerin donanımında Ethernet arabirimi mevcut olmalıdır ve üniteler LAN kablosuyla birbirine
bağlanmalı veya aynı ağa bağlı olmalıdır.
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Ağ ayarları
Ağ ayarları bölümünde ünitenizin IP adresini, IP ağ geçidini ve IP ağ maskesini
görüntüleyebilir ve bunlar üzerinde değişiklik yapabilir veya DHCP işlevini
etkinleştirebilirsiniz.
Ayrıca, ünitenin ağ kartının MAC adresini de görüntüleyebilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

Ağ ayarları tuşuna basın.

IP adresinin belirlenmesi veya değiştirilmesi.
IP ağ geçidi adresinin belirlenmesi veya
değiştirilmesi.
IP ağ maskesinin belirlenmesi veya
değiştirilmesi.
DHCP hizmetinin etkinleştirilmesi veya devre
dışı bırakılması. ConnectedCooking için
etkinleştirme yapılması tavsiye edilir.
Cihazınızın MAC adresinin görüntülenmesi.

DHCP işlevi etkinleştirilmediği takdirde ağ ayarlarını (ünitenizin IP adresi, IP ağ geçidi ve
ağ maskesini) ağ yöneticinizden öğrenmeniz gerekir.
Gerekiyorsa, otomatik yapılandırma için DHCP işlevini etkinleştirin.
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ConnectedCooking için gelişmiş ayarlar
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

Sunucu bilgileri. Statik IP adresi kullanılıyorsa
DNS sunucusu bilgileri girilmelidir. Lütfen
gereken bilgileri ağ yöneticinizden öğrenin.

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

Yeni bir ayar yaptığınızda veya herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde cihazı yeniden
başlatmanız gerekir.
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ConnectedCooking, internet bağlantısı gerektirir. "DHCP etkin" ayarını kullanın veya ağ
®
yöneticinize hangi ayarları kullanmanız gerektiğini sorun. SelfCookingCenter üniteniz kablo
üzerinden, mevcut bir LAN arabirimine bağlanabilir. Alternatif olarak ünitenize, WLAN kiti de
takılabilir. Bu konuda bilgi edinmek için lütfen bayinize veya servis ortağınıza başvurun.

Ünitenin kaydedilmesi
Ünitede ConnectedCooking ayarlarının yapılabilmesi için, etkin durumda bir
ConnectedCooking hesabına sahip olmanız gerekir. Hesabı www.connectedcooking.com
®
adresinden ücretsiz olarak açabilirsiniz. SelfCookingCenter ünitenizin ayarlarını kolayca
yapmak için, aynı şekilde ücretsiz olan ConnectedCooking uygulamasını (iOS ve Android)
indirmenizi tavsiye ederiz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

ConnectedCooking tuşuna basın.

3

ConnectedCooking tuşuna basıp
ConnectedCooking işlevini etkinleştirin.
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Girişim

4
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Bilgi/Tuş

Tanımlama

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

MySCC - ConnectedCooking
ConnectedCooking ayarları
Pişirme işlemi sona erdikten sonra HACCP verileri
otomatik olarak ConnectedCooking uygulamasına
kaydedilir.
Servis verileri düzenli aralıklarla otomatik olarak
ConnectedCooking uygulamasına kaydedilir.

Yeni bir yazılım sürümü varsa ünite sizi otomatik olarak
bilgilendirir. Bu işlev etkinleştirildiği takdirde, yazılım
güncelleştirmesi arka planda indirilir ve ünitenin ilk yeniden
başlatılışı sırasında otomatik olarak kurulur.
Ünitenin sistem saati otomatik olarak ayarlanır.
Bunun için, ünitenin bulunduğu yerin saat diliminin
ConnectedCooking uygulamasına doğru olarak girilmesi
gerekir.
Ayarlar, ConnectedCooking ortamında, Yönetim
bölümünde, "Gruplar" bölümündeki ayarlarda, yapılır.
Burada kalem simgesi yardımıyla, kendi gruplarınızı
düzenleyebilirsiniz.

Yetkili kullanıcılar üniteye uzaktan kumanda edebilir.
Yetkiler, ConnectedCooking web portalında düzenlenebilir.
Bununla ilgili ayarlar, Yönetim menü girişindeki "Kullanıcı"
alt girişinde yer alır.
ConnectedCooking kullanım kılavuzundan daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Kılavuza, connectedcooking.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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MySCC - Sistem yönetimi
Temel cihaz ayarları - İndir | Karşıya Yükle
Bu fonksiyon yardımıyla bir cihazın temel ayarları başka cihazlara kopyalanabilir.
Kopyalanan ayarlar, dil, saat ayarı, ses düzeyi, merkez sıcaklık sınırlamaları vb. temel
ayarları içerir.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

USB belleği, kumanda panelinin altındaki USB
bağlantı noktasına takın.

2

MySCC tuşuna basın.

3

Sistem yönetimi tuşuna basın.

4_1

Temel cihaz ayarları - İndir tuşuna basın.
Cihazın temel ayarları USB bellege kaydedilir.

4_2

Temel cihaz ayarları - Karşıdan Yükle tuşuna
basın.
Temel cihaz ayarları USB bellekten cihaza
yüklenerek, eski ayarların yerini alır.
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Yarım enerji
Elektrikli cihazlardaki ısıtıcıların akım sarfiyatı % 50 düşürülür (örneğin Tip 10x1/1 GN, 18
kW’tan 9 kW’a). iCookingControl’da seçilemez!
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

Manuel bir mod, örneğin kuru hava modunu
seçin.

2

MySCC tuşuna basın.

3

MyEnergy menü seçeneğinin tuşuna basın.

4

Yarım enerji tuşuna basın.

5

Ekranda "E/2" (yarım enerji) ifadesi
görüntülenir.

139 / 205

MySCC - MyEnergy
Kısma otomatiği
Kısma otomatiği ayarı yardımıyla, ekran kullanılmadığında ekran parlaklığı otomatik olarak
azaltılır.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

MyEnergy menü seçeneğinin tuşuna basın.

3

Kısma otomatiği tuşuna basın ve ekranın
ne kadar süre sonra (1 dakika - 30 dakika)
kararacağını ayarlayın.
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Ortam bekleme süresi
MyEnergy menü seçeneğindeki Ortam bekleme süresi ayarıyla, pişirme haznesi
ikliminin korunma ayarını değiştirebilirsiniz. İdeal pişirme haznesi ortamının korunması,
iLC modunda, herhangi bir yemek hazırlamadığınız sırada mümkündür. Koruma aşaması
10-120 dakika arasında ayarlanabilir. Bu sayede, ön ısıtma süresi harcamadan yiyecekleri
pişirme haznesine hemen koyabilirsiniz.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

MyEnergy menü seçeneğinin tuşuna basın.

3

Ortam bekleme süresi tuşuna basın ve
pişirme haznesi ikliminin korunma süresini (10
dakika - 120 dakika) ayarlayın.
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Yükleme bekleme süresi
Bu fonksiyon yardımıyla iCookingControl’daki pişirme işlemlerinde yükleme talebinden
sonraki maksimum 10 dakikalık bekletme süresi istendiği gibi düşürülebilir. Seçilen süre
içinde yükleme yapılmadıysa bu sürenin sonunda pişirme işlemi otomatik olarak kesilir.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

MyEnergy menü seçeneğinin tuşuna basın.

3

Yükleme bekletme süresi tuşuna basın
ve bekletme süresini (2 dakika – 10 dakika)
ayarlayın.
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Enerji tüketim gösterimi
Bu fonksiyonla, bir pişirme işleminin elektrik veya gaz tüketimi görüntülenebilir.
Enerji tüketimi,
bir manuel pişirme işleminin sonunda
bir iCC pişirme işleminin sonunda
iLevelControl işletimi sırasında
Efficient CareControl otomatik cihaz temizleme işlemi sona erdikten sonra
görüntülenebilir.

Görüntülenen enerji tüketim değerleri, ölçülerek değil hesaplamayla elde edilmiştir. Ölçüm
cihazlarıyla belirlenen değerlerle görüntülenen değerler arasında küçük farklar olabilir.

Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

MyEnergy tuşuna basın.

3

Enerji tüketimi tuşuna basın.
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İndir - Yüklemeye göre enerji tüketimi
İndir - Yüklemeye göre enerji tüketimi tuşuna basın.
Burada, yüklemeleri hangi zaman aralığında indirmek istediğinizi seçebilirsiniz.
Ardından İndir tuşuna basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. Böylece,
yüklemeye göre enerji tüketim değerleri USB belleğinize indirilir.
Sonra dosyayı bilgisayarınızda MS Excel programıyla açabilirsiniz.

İndir - Enerji tüketimi değerlendirmesi
İndir - Enerji tüketimi değerlendirmesi tuşuna basın. Böylece tüm günün
toplam değerlendirmesini USB belleğinize yükleyebilirsiniz.
Sonra değerlendirme dosyasını bilgisayarınızda MS Excel programıyla
açabilirsiniz.

Standart birim
Standart birim düğmesine basarak çeşitli enerji birimleri arasında geçiş
yapabilirsiniz.

Enerji Messenger
Enerji Messenger size, hemen pişirme işlemlerinden sonraki veya Efficient CareControl
ile otomatik cihaz temizleme işlemi sona erdikten sonraki enerji tüketimini gösterir.
iLevelControl işletiminde Enerji Messenger, pişirme işlemi sırasında da görüntülenebilir.
Enerji Messenger tuşuna basarak Enerji Messenger’ı etkinleştirebilir veya devre
dışı bırakabilirsiniz.
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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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-

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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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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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.

149 / 205

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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MySCC - Uzman ayarları
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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MySCC - Uzman ayarları
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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MySCC - Uzman ayarları

Zorunlu temizlemenin etkin olduğunu, sonraki temizleme zamanı ile ilgili
ekranda yapılan uyarıdan tanıyabilirsiniz.
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MySCC - Gelişmiş ayarlar
Temizlik programı
Temizlik programı fonksiyonuyla haftanın belirli günleri için temizleme uyarısı veya zorunlu
temizleme işlemi tanımlanabilir.
Bu fonksiyonu, vardiyalı çalışmada temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak için
kullanabilirsiniz.
Cihazda bu fonksiyonu şu şekilde etkinleştirebilirsiniz:
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

Gelişmiş ayarlar menü seçeneğinin tuşuna
basın.

3

Temizlik programı tuşuna basın.

Temizlik programı çalışma modu
Burada, iki ayar seçeneğinden birini seçin.
Seçilen ayar, alt tarafta seçilen bütün günler için geçerli olur.
1. Uyarı = Temizleme talebi görüntülenip "Şimdi" veya "Daha sonra" seçeneği sunulur.
Bu talep sadece bir kere görüntülenir.
2. Zorunlu = Bir gecikme süresi ayarlanmamışsa, "Daha sonra" seçeneği sunulmaksızın
temizleme talebi görüntülenir.
Gecikme süresi ayarlanmışsa cihaz, temizleme yapılıncaya kadar kullanılamaz.
Temizlik programı çalışma modu tuşuna basın ve çevirmeli ayar düğmesiyle,
haftanın o günlerinde sadece bir uyarı mı yoksa zorunlu temizleme mi
yapılacağını seçin.

Temizlik - Pazartesiden pazara kadar
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MySCC - Gelişmiş ayarlar
Haftanın her günü için (pazartesiden pazara kadar) günün belirli bir saatini seçebilirsiniz.
Saat ayarı, 10 dakikalık aralıklarla yapılabilir.
Belirlenen saatte cihaz kapalıysa temizlik talebi, açıldıktan sonra görüntülenir.

Temizlik gecikme süresi
"Zorunlu" çalışma şekli seçilirse 0 ile 4 saat arasında bir gecikme süresi belirlenebilir.
Bu durumda, "Daha sonra" şıkkı seçildiği takdirde cihazın kullanımına, belirlenen süre
boyunca devam edilebilir. Burada "geri sayım" söz konusu değildir; pişirme süresi göz
önüne alınır.
Zorunlu temizlikte gecikme süresi tuşuna basın ve çevirmeli ayar düğmesiyle
gecikme süresini seçin.
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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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MySCC - Uzman ayarları
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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MySCC - Uzman ayarları
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.

159 / 205

MySCC - Uzman ayarları
iCC - Cockpit penceresi ön bildiri
iCC - Cockpit penceresi ön bildiri tuşuna basınız ve iCC Messenger
mesajlarını etkinleştiriniz/devre dışı bırakınız.

160 / 205

MySCC - Uzman ayarları
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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Entegre yağ tahliyesinin temizlik göstergesi
Ünite, entegre yağ tahliyesiyle çalıştırılıyorsa, temizleme işlemi başlatılmadan önce
entegre yağ tahliyesinin kapatılması gerekir. Ünite size, yağ tahliyesini kapatmanızı
hatırlatır.
Standart ayar olarak bu fonksiyon kapalı durumdadır ve sizin tarafınızdan etkinleştirilmesi
gerekir.

Yağ tahliyesi kapatılmamış olsa da temizlik işlemini başlatmak mümkündür. Bu durumda,
yıkama suyu ve temizlik maddesi, entegre yağ tahliyesi yoluyla üniteden dışarı taşar.

Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

“MySCC” tuşuna basın.

2

“Ayarlar” tuşuna basın.

3

Çevirmeli merkezi ayar düğmesini, “Gelişmiş
ayarlar” bölümünde “Entegre yağ tahliyesinin
temizlik göstergesi” ifadesini görünceye kadar
çevirin.

4

“Entegre yağ tahliyesinin temizlik göstergesi”
düğmesine basın.

5

EVENT

Göstergedeki “HAYIR” ayarı “EVENT” olarak
değişir. Artık bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
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Bundan sonra Efficient CareControl fonksiyonunu başlattığınızda, “Pişirme haznesindeki yağ
tahliyesini kapatın” ifadesi görüntülenir.
- Pişirme haznesindeki yağ tahliyesini kapatın.
- Pişirme haznesini kapatın.
- İstediğiniz temizleme programını başlatın.
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Sodyum hidroksit içermeyen deterjan
“NaOH ve sodyum hidroksit içermeyen deterjan" ayarıyla sodyum hidroksit içermeyen
temizlik tabletlerini kullanabilirsiniz. Ardından, gereken temizlik tableti miktarı, “güçlü”
temizleme seçeneğinde 6 tabletten 8 tablete çıkar.
“NaOH ve sodyum hidroksit içermeyen deterjan” fonksiyonu tüm dünyada kullanılabilir.
Ancak, sodyum hidroksit içermeyen deterjan, sadece yasal düzenlemelerle bunun şart
koşulduğu ülkelerde bulunur.
Standart ayar olarak bu fonksiyon kapalı durumdadır ve sizin tarafınızdan etkinleştirilmesi
gerekir.
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

“MySCC” tuşuna basın.

2

“Ayarlar” tuşuna basın.

3

Çevirmeli merkezi ayar düğmesini, “Gelişmiş
ayarlar” bölümünde “NaOH ve sodyum hidroksit
içermeyen deterjan” ifadesini görünceye kadar
çevirin.

4

“Sodyum hidroksit içermeyen deterjan”
düğmesine basın.

5

AÇIK

Göstergedeki “KAPALI” ayarı “AÇIK” olarak
değişir. Temizlik bilgilerinde, güçlü temizleme
kademesinde, sodyum hidroksit içermeyen
deterjanın doğru miktarı görüntülenir.
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MySCC - MyDisplay
MyDisplay işleviyle ekranınızı ve erişim yetkilerinizi yapılandırın ve oluşturduğunuz
yapılanmaları bir proﬁl olarak kaydedin.
İstediğiniz profili seçerek bu yapılandırmaları geri yükleyebilirsiniz.
Ayrıca erişimi, örneğin kullanıcının sadece kendi kaydettiği pişirme işlemlerini seçebileceği
şekilde sınırlandırabilirsiniz.

Proﬁli etkinleştir/değiştir
Girişim

Bilgi/Tuş

Tanımlama

1

MySCC tuşuna basın.

2

Tuşa bastığınızda MyDisplay menü adımına
geçersiniz.

3

Çevirmeli ayar düğmesi yardımıyla ilgili profil
görünümüne geçmek için Proﬁli etkinleştir
tuşuna basın.
Daha önce profilde parola belirlediyseniz o
parolayı girmeniz istenir.
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Ayrıca başlangıç ekranından da farklı profillere erişebilirsiniz.
Bunun için lütfen ekranın sağ üst kenarındaki oka basın.
Veya ekranın üst kenarındaki çubuğa basın. Bu çubuk kırmızı
yanıp söndükten sonra, çevirmeli ayar düğmesiyle farklı profiller
arasında geçiş yapabilirsiniz.

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

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

Karşıdan proﬁl yükle
Profilleri cihazdan USB çubuğa yüklemek için Karşıdan proﬁl yükle tuşuna
basın. Tuşa basmadan önce USB çubuğu takın.
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Proﬁli düzenle
Profili düzenlemek için Proﬁli düzenle tuşuna basın.
Burada aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Proﬁli adlandır tuşuna basın. Burada profil adını değiştirebilirsiniz.

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

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

Ekranın ve erişim yetkilerinin yapılandırmalarını sadece ("5 Senses" adlı) yönetici profili
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.

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

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

MySCC

Sık kullanılanlar hariç tüm
öğeleri gizle:
Tuşa basarak sadece
favorilerin MySCC’de
seçilebileceğini
ayarlayabilirsiniz.
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Bu proﬁl için sık
kullanılanları düzenle:
Tuşa basarak bu
profilde hangi sık
kullanılan girişlerinin
MySCC’de kaydedileceğini
ayarlayabilirsiniz.

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

MySCC - MyDisplay
Yetki verme

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

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

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

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

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

Pişirme parametreleri:
Burada bu profil
için (kullanılabilir)
pişirme parametreleri
ayarlayabileceğinizi,
parametrelerin sadece
görünür olacağını veya
görünür olmayacağını
seçebilirsiniz.

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

Filtre:
Burada bu profil için
programlama modu filtresini
ayarlayın.

iCC Cockpit:
Burada bu profil için iCC
Cockpit’i açabilir veya
kapatabilirsiniz.
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Efﬁcient CareControl

Tabletsiz yıkama:
Tabletsiz yıkama temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayın.

Durulama:
Durulama temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayın.

Ara temizleme:
Ara temizleme programının
seçilip seçilmeyeceğini
ayarlayın.

Tasarruﬂu:
Tasarruflu temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayın.

Orta:
Orta temizleme programının
seçilip seçilmeyeceğini
ayarlayın.

Güçlü:
Güçlü temizleme
programının seçilip
seçilmeyeceğini ayarlayın.

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

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

Hızlı:
Hızlı temizleme programının
seçilip seçilmeyeceğini
ayarlayın.

Ek işlev

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 basın.

"5 Senses" yönetici profiline ek olarak 10 profil daha ekleyebilirsiniz.
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MySCC - MyDisplay - örnek
Aşağıdaki örnekte MyDisplay yardımıyla profillerinizi nasıl özelleştireceğiniz gösterilmiştir.

Programlama moduna
ulaşmak için tuşa basın.

Başlangıç ekranı üzerinden
programlama modunu açın.
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Programlama modunda
filtre üzerinden grupları
açabilirsiniz.
Bir gruba programlar
atanabilir. Bu şekilde bir
grubun açılmasıyla, atanmış
tüm programlara erişilebilir.

MySCC - MyDisplay - örnek

Yeni bir grup düzenlemek
için tuşa basın.

Grubunuza bir ad verin.
Örneğin "Unlu mamuller".
Yeşil onay işaretiyle
onaylayın.

Filtre üzerinden, gruplardan
tekrar programlara dönün.
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Programı düzenlemek için
tuşa basın.

Merkezi ayar düğmesi ile
düzenlemek istediğiniz
programa geçin.
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Şimdi programı
özelleştirebilirsiniz.

MySCC - MyDisplay - örnek

Programa bir resim
kaydetmek için tuşa basın.

Programı bir gruba atamak
için tuşa basın.

İstediğiniz resmi ekleyin.
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Kaydet tuşuna iki kere
basın.
Prosedürü başka
programlar için de
tekrarlayın, örneğin ekmek,
cheesecake, kek, simit veya
sandviç ekmeği.

Grubunuzu seçin. Örneğin
"Unlu mamuller" grubu.

Profilinizi düzenlemek için
tuşa basın.
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Tüm programlarınızı
oluşturduktan sonra,
sonraki adımda profilinizi
düzenleyebilirsiniz.

MySCC - MyDisplay - örnek
Yeni bir profil eklemek için
tuşa basın.

Burada profillerinize
bakabilirsiniz.

Yeni eklenecek profil şimdi
düzenlenebilir.

179 / 205

MySCC - MyDisplay - örnek

Profilinizin adını değiştirin
(örneğin "Unlu mamuller"
olarak), bir parola ve bir
öncelik sırası belirleyin.
Öncelik sırası, profilin
cihazdaki diğer profillere
göre hiyerarşik konumunu
belirler.
Böylece, parola korumasına
rağmen öncelikli bir
profilden daha düşük
öncelikli bir profile geçmek
isterseniz parola girmeniz
gerekmez.
Ancak düşük öncelikli
bir profilden yüksek
öncelikli bir profile geçmek
isterseniz, parola koruması
ayarlanmışsa mutlaka
parola girmeniz gerekir.
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Bu profilde MySCC
üzerinden nelerin
ayarlanabileceğini
seçin. Örneğin sadece
sık kullanılanların
seçilebileceğini.

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

MySCC - MyDisplay - örnek

Sonra gelişmiş ayarları
seçin. 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
- Yakınlaştırma katsayısı
otomatik
- Filtrenin gruplar ön ayarı
- Sıralama otomatik
- Pişirme parametreleri
görünür, ancak
değiştirilemez
- Cockpit iletişim kutusu
görünür
- "Unlu mamuller" grubu
görünür

Hangi temizleme
programlarının
kullanılabileceğini ayarlayın.
Örneğin sadece orta ve
güçlü temizleme.
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Başlangıç ekranına ulaşmak
için tuşa basın.

Üstteki çubuktan
profiller arasında geçiş
yapabilirsiniz.

Yeni oluşturduğunuz "Unlu
mamuller" profiline geçin.
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Tekrar başka profile
geçmek isterseniz tuşa
basın.

Burada tekrar 5 Senses
profiline geçebilirsiniz.

Şimdi bu görünümü
görmelisiniz. Bu, daha önce
adımlarda ayarlanmıştı.
Kullanıcı burada, gösterilen
uygulamalar arasında seçim
yapabilir.
Örnek tamamlanmıştır.

Tekrar başlangıç ekranına
dönmek için parolayı girin.
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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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LAN kablo bağlantısı
Aşağıda, LAN kablosunu cihazınızın LAN arabirimine nasıl bağlayacağınız anlatılmıştır
®
(CombiMaster Plus isteğe bağlı).

LAN arabirimi, cihazın sol
tarafının tabanında (Tip XS
modellerinde cihazın arka
duvarının sağ kısmında) yer
alır.

Sıçrama siperliğinin
vidalarını söküp siperliği
çıkartın.

Lütfen (cihazdan
başlayarak) parçaları tekrar
birleştirin.
Parçaların ve sızdırmazlık
elemanlarının hasar
görmemesi için bunlar
sağlam yapılmıştır ve hepsi
alet kullanmadan takılabilir.

Parçaları, resimde
görüldüğü şekilde kabloya
geçirin.
Ardından LAN kablosunu
sokete takın.

DİKKAT!
Sızdırmazlık elemanları
hasar gördüğü takdirde su
sıçrama koruması iş görmez
hale gelebilir.

Sonra sıçrama siperliğinin
bütün parçalarını tekrar
vidalayın.

Yanma tehlikesi.
LAN kablosunu cihaz tabanının altından geçirirken lütfen sıcak parçalara değmemeye dikkat
edin.
Lütfen LAN kablosunu sıcak parçaların etrafından geçirmeyin.
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Montajın yapılması ve su sıçrama korumasının işlevinin korunması ancak şu gereklere uygun
Ethernet kablosu kullandığınız takdirde mümkündür:
Ethernet fişinin maksimum uzunluğu 45 mm
Fişin maksimum diyagonal çapı 18,5 mm
Kablo çapı 5,5 - 7,5mm
Ayrıca, arabirimin kusursuz bir şekilde çalışması için, CAT-6 standartlarında ağ kablosu
kullanılması gerekir.

Combi Duo montajında her iki LAN kablosunun montajı bir servis teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
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Ev teknolojisi
Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının temizlenmesi
Ünite uzun süre kullanılmayacağı zaman (örneğin geceleri) kapısını aralık bırakın.
Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının her gün temizlenmesi kullanım ömrünü uzatır.
Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanının temizliğinde yumuşak bir bez ve bulaşık deterjanı
kullanın - kimyasal aşınmaya neden olacak bir madde kullanmayın!

Camların temizlenmesi
Gerektiğinde iç camlar gayet kolayca temizlenebilir. Bu amaçla ünitenin kapıları,
döndürülebilir camlarla donatılmıştır.
Bunun için ünitenin kapısını 120° kilitlenme konumuna kadar açın ve her iki kilidi taktıktan
sonra ilk iç camı döndürün.
Her iki camın yüzeylerini yumuşak bir bez veya sünger ve yumuşak deterjan veya cam
temizleme sıvısıyla temizleyin.
Sonra kilitleri yeniden takıp ikinci camı da döndürün. Ardından ikinci camın ara
yüzeyini ve gerekiyorsa LED kapaklarını (aşağıya bakın) uygun temizlik maddeleriyle
temizleyebilirsiniz.

Kapı, entegre el duşuyla veya tazyikli suyla temizlenemez.
Camlar ve LED kapakları sadece yumuşak bez veya süngerle temizlenmelidir. Asla aşındırıcı
tipteki süngerler veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.
Örneğin cam temizleme sıvısı veya bulaşık deterjanı gibi, sadece yumuşak temizlik maddeleri
kullanın
Temizlik maddelerini asla sıcak yüzeylere değdirmeyin. Önce kapının soğumasını bekleyin.
Henüz üzerinde temizlik maddesi varken kapıyı ısıtmayın.
Aşağıdaki temizlik maddeleri kullanılamaz:
- Agresif temizlik maddeleri
- Güçlü asitler ve alkaliler
- İnceltilmemiş alkoller
- Aseton ve metanol
- Fırın temizleme ve ızgara temizleme maddeleri
- Benzin, benzol, toluol veya ksilol
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Ev teknolojisi
LED kapaklarının temizlenmesi

LED aydınlatmanın kapağı, iç ve orta camın arkasında, kirlenmeye karşı gayet korunaklı
bir yerdedir. Buna rağmen bu bölgede de kirlenme görülebilir. LED kapağına erişmek için
iç ve orta camı açın. Bu durumda kapakları temizleyebilirsiniz. Aydınlatma elemanlarının
yüzeyini, bir bez, sünger veya kâğıt peçeteyle, fazla bastırmadan silin.
LED kapağının temizlenmesinde aşağıdaki talimatlara uyun:
LED kapağının saydam kısmı, ünitenin içinde optimum ışık dağılımı ve aydınlık düzeyi
sağlamaya yarayan, önemli bir parçadır.
Bu nedenle asla aşındırıcı tipte sünger veya güçlü asitler ve alkaliler, inceltilmemiş alkoller,
aseton, metanol, fırın temizleme maddesi, benzin, benzol, toluol veya ksilol gibi agresif
temizleme maddeleri kullanmayın.
Sadece inceltilmiş temizlik maddeleri kullanın. Örneğin cam temizleme sıvısı gibi (etanol)
alkollü temizleyiciler veya ev kullanımına yönelik sıvı bulaşık deterjanı.
Temizlik maddesini asla sıcak yüzeye sürmeyin; önce kapının soğumasını bekleyin.
Kısa bir süre sonra temizlik maddesini tekrar suyla durulayın. Asla üzerinde henüz temizlik
maddesi varken üniteyi ısıtmayın.
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Ev teknolojisi
Damlama teknesinin ve tahliye kanalının temizlenmesi (sadece
tezgah üstü ünitelerde)
Ağırlıkla ızgara uygulamaları kullanıldığında ya da çok yağlı veya jelatinli yiyecekler
hazırlandığında damlama teknesinin tahliye kanalının her gün temizlenmesi gerekir.
Tahliye sisteminde hasara yol açmamak için, bu işte sadece ünite üreticisinin temizleme
fırçasını (ürün numarası: 60.75.779) kullanın.
Temizleme fırçasını dikkatle tahliye kanalındaki işarete kadar (Tip 61/101: işarete kadar;
Tip 62/102: plastik sapa kadar) sokup tıkanıklıkları açın.
Üniteye hasar vermemek için, sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Ardından tahliye kanalını
yaklaşık 1-2 litre sıcak suyla durulayın. Bu iş için el duşunu kullanmayın.

Hava ﬁltresinin bakımı
Tezgah üstü ünite Tip 6 x 2/3 GN:
Uygun bir cismi (para, tornavida) ön orta kısımda
yer alan yarığa sokup arkaya doğru bastırarak
hava filtresini sökün. Bu hareketle, hava filtresinin
mandalı açılır. Filtreyi eğik bir açıyla aşağıya doğru
çekerek üniteden çıkartın.
Hava filtresini bulaşık makinesinde (< 80°C)
temizleyip kurutun. Temizleme işleminden sonra
hava filtresi hâlâ yapışkan ve kirliyse, değiştirilmesi
gerekir.
Geri takarken, hava filtresini alttan eğik bir açıyla
ünitenin içine sokun. Filtrenin plastik kapağını,
yerine oturuncaya kadar yukarıya doğru bastırın.
Hava filtresi ürün numarası: 40.04.771
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Ev teknolojisi
Tip 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN ve 10 x
2/1 GN tezgah üstü üniteler:
İki taraftaki pürtüklü kısımlara bastırarak hava
filtresini çıkartın. Filtreyi aşağıya döndürerek
yerinden sökün ve üniteden çıkartın.
Hava filtresini bulaşık makinesinde (< 80°C)
temizleyip kurutun. Temizleme işleminden sonra
hava filtresi hâlâ yapışkan ve kirliyse, değiştirilmesi
gerekir.
Hava filtresini önce arka tırnaklar ünitenin alt
tarafındaki oyuklara girecek şekilde sokun ve
aşağıdan yukarıya doğru bastırarak yerine oturtun
(çıkartırken yaptığınızın tam tersi).
Hava filtresi ürün numarası: 40.03.461

Combi-Duo Tip 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN ve 10 x 2/1 GN tezgah üstü
üniteler:
Üstteki Combi-Duo ünitesinin hava filtresini değiştirmek için lütfen her iki ünitenin de
kapısını açın ve kapatma plakasını öne doğru çekerek çıkartın. USB kablosuna ve kapı
damlama teknesinin hortumuna dikkat edin. Plakayı çıkarttıktan sonra hava filtresine
rahatça erişebilir ve daha önce tarif edildiği şekilde değiştirebilirsiniz.
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Ev teknolojisi
Tip 20 x 1/1 GN ve 20 x 2/1 GN ayaklı üniteler:
Ayaklı ünitelerde hava filtresinin değiştirilmesi için
20 x 1/1 GN ve 20 x 2/1 GN ayaklı ünitelerin hava
filtresinin değiştirilmesi için lütfen servis ortağınızla
görüşün!

Kapı sızdırmazlık elemanının değiştirilmesi
Kapı sızdırmazlık elemanı, pişirme haznesindeki
bir kanalın içine geçirilmiştir.
- Eski sızdırmazlık elemanını kanaldan çekip
çıkartın.
- Kanalı temizleyin.
- Yeni sızdırmazlık elemanını kanala sokun
(yerleştirmeyi kolaylaştırmak için sabunlu suyla
ıslatın).
- Sızdırmazlık elemanının köşeli kısmının
çerçeveye tam olarak oturması gerekir.
Pişirme haznesi sızdırmazlık elemanı:
6 x 2/3 GN
6 x 1/1 GN
6 x 2/1 GN
10 x 1/1 GN
10 x 2/1 GN

Ürün no.: 20.02.549
Ürün no.: 20.02.550
Ürün no.: 20.02.551
Ürün no.: 20.02.552
Ürün no.: 20.02.553
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Ev teknolojisi
Aydınlatma elemanlarının değiştirilmesi
LED aydınlatma

LED aydınlatmayı değiştirmek için lütfen yetkili servis ortağınıza başvurun.

Halojen ampul
Önce bina tarafındaki şalteri kapatarak ünitenin
elektriğini kesin!
- Pişirme haznesindeki ünite çıkışını kapatın.
- Çerçeveyi camı ve sızdırmazlık elemanıyla
birlikte çıkartın.
- Halojen ampulü değiştirin (ürün no.: 3024.0201,
ampule parmaklarınızla dokunmayın).
- Sızdırmazlık elemanlı çerçeveyi de değiştirin
(ürün no.: 40.00.094).
- Çerçeveyi camı ve sızdırmazlık elemanıyla
birlikte yerine 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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AT Uygunluk Beyanı
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AT Uygunluk Beyanı
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AT Uygunluk Beyanı
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