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Sayın Müşterimiz,

Orijinal

Yeni SelfCooking Center®'iniz hayırlı uğurlu olsun. SelfCooking Center®'inizle kolay anlaşılabilir görsel kullanım 
konsepti sayesinde nerdeyse hiç zaman harcamadan ve karmaşık kullanıcı eğitimlerine gerek duymadan üstün 
pişirme sonuçları elde edebilirsiniz. 
SelfCooking Control® modunda sadece bir tuşa dokunarak istediğiniz malzemeyi ve pişirme sonucunu seçin – işte 
bu kadar! Sıcaklık, pişirme süresi, nem oranı ya da karmaşık programlama seçenekleri gibi geleneksel ayarlar ve 
sürekli denetleme tamamen ortadan kalkıyor. 
Tabii SelfCooking Center®'inizle mükemmel bir buharlı kombi pişiricisinin farklı imkanları da hizmetinizde. 
Programlama modunda kolayca ve kısa zamanda kendi pişirme programlarınızı oluşturabilirsiniz.
Ýlk kurulum tarihinden itibaren 24 ay süreyle sizlere garanti hizmeti sunuyoruz. Bunun için, garanti baþvurusunun 
doðru ve eksiksiz bir þekilde doldurulmuþ olmasý þarttýr. Cam kırılmaları ve çizilmeleri, ampul ve yalıtım 
malzemesi; ayrıca hatalı kurulum, kullanım, bakım, tamir ve kireç sökme sonucunda meydana gelen arızalar 
garanti kapsamının dışındadır.

Şimdi de yeni SelfCooking Center®‚ ınızın keyfini çıkarınız!

Saygılarımızla,
RATIONAL AG

Teknik müşteri servisimize alttaki telefon numarasından haftanın 7 gününde ulaşabilirsiniz: ++49 8191 327888
Kullanımla igili sorularınız olduğunda RATIONAL Chef✆Line: ++49 8191 327561
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Piktogram açıklaması

 Tehlike!
En ağır yaralanmalara ve ölüme 
neden olabilecek tehlikeli durumlar. 

Tahriş edici maddeler
 

 
Dikkat: Uyulmadığında hasara yol 
açabilir.

 Uyarı!
En ağır yaralanmalara ve ölüme 
neden olma ihtimali yüksek tehlikeli 
durumlar. 

 
Yangın tehlikesi!
 

 
Günlük kullanım için öneriler ve 
yöntemler.

 Dikkat!
Hafıf yaralanmalara neden olma 
ihtimali yüksek tehlikeli durumlar. 
 

Yanma tehlikesi!

Start Start

7:00 6:59m 
s

m 
s

Ýlk çalýþtýrma

Askýlý merdivenleri ve/veya mobil-
tepsi-raflýðýný cihazýn içinde 
býrakýnýz, kapýyý kapatýnýz

Baþlat tuþuna basýnýz, sistem testi 
yürütülür, kalan süre gösterilir

 Yangýn tehlikesi!
Ambalaj malzemelerini, star-
ter kit’i, ýzgaralarý ve kaplarý 
çýkartýnýz.

Kabin kapýsý otomatik sistem testi sýrasýnda açýlmamalýdýr. Kabin kapýsýný açtýðýnýz takdirde sistem testi 
yarýda kesilir. Bu durumda, ertesi gün testi tekrar baþlatmanýz istenecektir.

Yeni, akýllý SelfCooking Center® sisteminizi ilk kez çalýþtýrýrken, bir defaya mahsus olmak üzere otomatik sis-
tem testini baþlatmanýz istenir. Bu sistem testi yakl. 15 dakika sürer ve SelfCooking Center®’ýn mevcut ortam 
koþullarýna ayarlanmasýný saðlar.
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Güvenlik bilgileri

 Uyarı!
Hatalı montaj, servis, bakım ya da temizleme; ayrıca cihazda yapılacak değişiklikler, arızaya, yaralanmalara 
ya da ölüme neden olabilir. Bu nedenle cihazınızı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice 
okuyunuz. 
Bu cihaz sadece sanayi mutfaklarında yemek pişirmek için kullanılabilir. Her türlü başka kullanım asıl 
kullanım amacına aykırı ve tehlikelidir.
Yanıcı madde içeren yiyecek maddeleri (mesela alkollü yiyecek maddeleri) pişirilmemelidir. Düşük parlama 
noktasına sahip olan maddeler kolayca kendiliğinden tutuşabilir - Yangın tehlikesi!
Temizleme ve kireç sökme maddeleri ve aksesuarları sadece bu kılavuzda tanımlanan amaçlarla 
kullanılmalıdır. Her türlü başka kullanım asıl kullanım amacına aykırı ve tehlikelidir.
Camların zarar görmesi durumunda lütfen derhal tüm camı değiştirtiniz

 Uyarı!
Sadece gazlı cihazlar
-  Cihazınız bir havalandırma altında kurulu ise bu havalandırma kullanım süresince çalışmalıdır – Baca 

gazları!
-  Cihazınız bir bacaya bağlanıyorsa boruları bulunduğunuz ülkede geçerli düzenlemelerin belirlediği 

aralıklarla temizlenmelidir – Yangın tehlikesi! (Bunun için montaj görevlisiyle irtibata geçiniz.)
-  Cihazınızın baca borularının üzerine hiçbir şey koymayınız – Yangın tehlikesi!
-  Cihazın alt kısmı hiçbir eşyayla kapatılıp bloke edilmemelidir – Yangın tehlikesi!
-  Cihaz sadece rüzgarsız ortamda kullanılmalıdır – Yangın tehlikesi!

 Gaz kokusu alındığında ne yapılmalı?
- Vakit kaybetmeden gaz vanasını kapatınız!
- Elektrik düğmelerini kullanmayınız!
- Bulunduğunuz ortamı iyice havalandırınız!
- Ateş yakmayınız ve kıvılcımlanmaya neden olabilecek herşeyden kaçınınız!
-  Bulunduğunuz ortamın dışındaki bir telefonu kullanınız ve hemen gaz şirketinden yetkili bir kişiye haber 

veriniz (Eğer ona ulaşamıyorsanız en yakın itfaiye birimini arayınız)!
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Güvenlik bilgileri

Bu kılavuzu her kullanıcının her zaman bulabileceği şekilde muhafaza ediniz!
Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kimse kendilerine eşlik etmediği sürece çocuklar; fiziksel, duyusal ya da zihinsel 
özrü bulunan kimseler ya da cihazı kullanma tecrübesi bulunmayan ya da kullanım bilgisi edinmemiş kişilerce 
kullanılmamalıdır.
Cıhaz sadece elle kullanılmalıdır. Sivri, keskin ve başka aletlerin kullanımı nedeniyle meydana gelen arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.
Kaza tehlikesini ve cihazdaki arızaları önlemek için belli zaman aralıklarıyla personelin güvenlik ve gerekli başka 
konularda eğitim görmesi mecburidir.

 Uyarı!
Günlük çalıştırma ve kullanımdan önceki denetim
-  Hava iletim tepsisini yukarıdan ve aşağıdan kurallara göre kapatınız – Dönen havalandırma pervanesi 

yüzünden yaralanma tehlikesi!
-  Askılı raflıkların ve mobil tabak raflıklarının kurallara uygun şekilde pişirme odasında sabitlenmesini 

sağlayınız – Sıcak sıvı taşıyan kaplar düşebilir ya da pişirme odasından dışarıya kayabilir – Yanma tehlikesi!
-  Cihazý yemek piþirme amacýyla kullanmadan önce piþirme kabininde temizlik tableti artýklarýnýn 

bulunmadýðýndan emin olunuz. Temizlik tableti artýklarý var ise, bunlarý temizleyiniz ve el duþuyla iyice 
yýkayýnýz – Tahriþ tehlikesi! 
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 Uyarı!
Kullanım sırasında güvenlik bilgileri
-  Kaplar sıvı ya da pişirme işlemi sırasında sıvılaşan bir malzeme ile dolduruluyorsa, fırına sürülen kaplar 

kullanıcının göz hizasından yüksek raflara yerleştirmemelidir – Yanma tehlikesi! 
Uyarı ile ilgili sticker cihaza dahildir.

-  Pişirme odasının kapısını her zaman çok yavaş açınız (sıcak artık nem nedeniyle) – Yanma tehlikesi!
-  Sıcak pişirme odasındaki aksesuarlara ve diğer eşyalara sadece ısıya dayanıklı koruma elbisesiyle 

dokununuz – Yanma tehlikesi!
-  Cihazın dış ısısı 60 °C 'den yüksek olabilir, sadece cihazın kullanım panosuna dokununuz - Yanma 

tehlikesi!
-  El duşu ve el duşundan gelen su sıcak olabilir – Yanma tehlikesi!
-  Soğutma işlevi – soğutma işlevini sadece hava iletim tepsisi kurallara uygun şekilde kapatılmış ise 

çalıştırınız – Yaralanma tehlikesi!
-  Havalandırma pervanesine el sürmeyiniz – Yaralanma tehlikesi!
-  Temizleme – Tehlikeli kimyasal maddeler – Tahriþ tehlikesi!  

Temizlik iþlemi için uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük, eldiven ve yüz maskesi kullanmanýz gereklidir. 
„CleanJet®+care temizliði“ bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

-  Cihazın yakınında yanıcı madde bulundurmayınız – Yangın tehlikesi!
-  Mobil cihaz ya da mobil tabak raflıklar hareket edilmediğinde tekerleklerin sabitleme frenini aktive ediniz. 

Tekerlekli raflıklar düz olmayan zeminlerde kendiliğinden hareket edebilir – Yaralanma tehlikesi!
-  Mobil tabak raflığı kullanıldığında kap sürgüsünü daima kapatınız. Sıcak sıvıların etrafa saçılmasını önlemek 

için içi sıvı dolu kapların üstünü kapatınız - 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!

Güvenlik bilgileri

Sorumluluk
Yetkili uzmanlar tarafından veya orijinal yedek parçalarla yapılmayan montaj ve onarımlar ile üreticinin onayı alın-
madan yapılan değişiklikler garanti hakkının yitirilmesine yol açacaktır ve üreticinin sorumluluğu dışındadır.
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 Tehlike – Yüksek voltaj!
-  Denetim, bakım ve tamir işlemleri sadece eğitim görmüş özel personel tarafından yapılmalıdır.
-  Temizleme (CleanJet®+care temizliði hariç), denetim, bakým ve tamir iþlemleri sýrasýnda cihazýn elektrik 

baðlantýsý kesilmiþ olmalýdýr.
-  Tekerlekli (mobil) cihazların hareketliliği, cihazın hareket ettirildiğinde elektrik, su ve atık su bağlantılarının 

zarar görmemesini sağlayacak kadar denetim altında tutulmalıdır. Cihaz hareket ettirildiğinde elektrik, su 
ve atık su bağlantılarının kurallara uygun şekilde kesilmiş olması sağlanmalıdır. Cihaz orjinal pozisyonuna 
geri döndürüldüğünde sabitleme güvenliği, elektrik, su ve atık su bağlantıları kurallara uygun şekilde 
yeniden kurulmalıdır.

-  Cihazınızın teknik olarak hatasız durumda olmasını sağlamak için yılda en az bir defa yetkili bir servis 
partneri tarafından denetlenmesi gereklidir.

Temizleme, denetim, bakım ve tamir

Paslanmaz çeliðin yüksek kalitesini korumak, hijyeni saðlamak ve olasý arýzalarý önlemek için cihazýnýz her 
gün veya temizleme talebi geldiðinde temizlenmelidir. Bu hususta, „CareControl – CleanJet®+care temizliði“ 
bölümündeki talimatlara uyunuz.

 Uyarı!
  Cihaz temizlenmezse ya da yeterince temizlenmezse, atık yağ ya da yiyecek artıkları pişirme 

odasında tutuşabilir – Yangın tehlikesi!
-  Pişirme odasını korozyondan korumak için sadece buharlı pişirme işlevinde  kullanılsa da her gün 

temizlenmelidir.
-  Pişirme odasını korozyondan korumak için belli aralıklarla (yaklaşık 2 hafta) sıvı bitkisel yağ ya da yağ 

kullanılmalıdır.
- Cihazı yüksek basınçlı temizleme sistemleriyle temizlemeyiniz. 
-  Cihaza asitli madde uygulamayınız ve asit buharıyla temasa getirmeyiniz. Aksi halde krom nikel çeliğin koruma 

kaplaması zedelenir ve cihazın rengi bozulabilir. 
-  Sadece cihaz üreticisinin önerdiği temizleme maddelerini kullanınız. Başka üreticilerin temizleme maddeleri 

kullanıldığında arıza meydana gelebilir; bu arızalar garanti kapsamı dışındadır.
-  Ovmayı gerektiren ya da çizici temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. 
-  Pişirme odası contasının günde bir ovmayı gerektirmeyen bir bulaşık deterjanıyla temizlenmesi cihazın ömrünü 

uzatır.
-  Giren hava filtresini ayda bir kez çıkarıp temizleyiniz (bkz. Ev tekniği bölümü).

Denetim, bakım ve tamir
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  Cihaz numarası (sadece kapı açıldığında görünür)

  Akış emniyeti (zorunlu olmayan aksesuar) 
(gazlı cihazlar için)

 Pişirme odası ışıklandırma sistemi 

 Çift kat camlı cihaz kapısı

  Kapı kolu  
Masaüstü cihazlarda: tek elle açılabilir, hızla  
 kapanma işlevli 
Büyük cihazlarda: tek elle açılabilir

  Çift kat camı açmak için kullanılan sürgü  
(iç tarafta)

  Entegre ve kendi kendine boşalan kapı damlama 
haznesi (iç tarafta)

  Atık su çıkışına bağlı kapı damlama haznesi

  Ayaklar (yüksekliği ayarlanabilir)

  Cihaz tipi etiketi  
(çektiği güç, gaz tipi, voltaj, faz sayısı ve frekans; 
ayrıca cihaz tipi ve numarası (bkz. bölüm "Tip" - 
cihaz ve yazılım tanıması), seçenek numarası)

 Kontrol paneli 

  Elektrik kurulum mekanının kapağı

 Dairesel merkezi ayar paneli

  El duşu  
(geri çekme işlevli)

  Kolay hareket ettirilmelerini sağlayan kollar (büyük 
cihazlar)

  Hava filtresi  
(Kurulum mekanına giren hava için)

q  Care-Tabs bakým tableti çekmecesi/klapesi

İşlev parçaları

























































q



q



 
Fırına giren malzeme miktarının üst sınırı aşılırsa cihazda arıza meydana gelebilir. 
Kılavuzda belirtilen fırına girecek en fazla yiyecek malzeme miktarına uyunuz.
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Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar

-  Cihazın yakınına ısıtıcı cihazlar (ızgara tepsileri ya da fritöz gibi) koymayınız.
-  Cihazı sadece oda sıcaklığı 5 °C'den yüksek olan odalarda kullanınız.. Ortam ısısı 5 °C'den düşük olduğunda 

cihazı kullanmadan önce oda sıcaklığını 5 °C'ye getirin.
-  Pişirme odasının kapısı açıldığında ısıtma ve havalandırma pervanesi otomatik olarak durur. Entegre 

havalandırma pervanesi freni aktive olur. Havalandırma pervanesi hemen durmaz. Bir süre yavaşlayarak 
dönmeye devam eder. 

-  Cihazınız 20 dakikadan fazla çalışıyorsa ve işletme türü ya da CleanJet®+care seçmediyseniz otomatik olarak 
enerji tasarruf moduna geçer ve göstergede sadece güncel saat bilgisi çıkar.

-  İşletim süresince belli bir amaç için kullanılmadığında göstergelerin gücü otomatik olarak 2 basamaklı olarak 
azaltılır. 10 dakika geçtikten sonra göstergelerin gücü ilk kez azaltılır. Bir 10 dakika daha geçtikten sonra 
göstergelerin gücü tekrar azaltılır. Göstergeye dokunduğunuzda ya da pişirme odasının kapısı açıldığında 
göstergelerin gücü otomatik olarak normal haline döner.

-  Izgara ya da kızartma işlemlerinde (tavuk gibi) damlayan yağlar için daima bir tepsi kullanılmalıdır.
-  Sadece cihaz üreticisinin sıcaklığa dayanıklı orijinal aksesuarlarını kullanınız.
- Aksesuarlarınızı daima kullanmadan önce temizleyiniz.
-  Cihaz kapısını cihazı uzun süre kullanmadığınızda (örneğin geceleri) hafif açık bırakınız.
-  Pişirme odasının kapısı hızla kapanma işlevine sahiptir. Büyük cihaz kapısı sadece kapı kolu dikey durumda 

olduğunda sıkı kapalıdır.
-  Cihaz uzun süre kullanılmadığında (örneğin tatil günlerinde) cihaza bağlı olan su, elektrik ve gaz bağlantılarını 

kapatınız.
-  Cihaz, ömrü sona erdikten sonra çöpe ya da atık bertaraf tesislerindeki elektronik hurda konteynerine 

atılmamalıdır. Cihazınızı elden çıkarmanız konusunda sizlere yardımcı olabiliriz. 

Cihaz büyüklüğüne bağlı olarak en yüksek malzeme hacmi
 6 x 1/1 GN  30 kg (her tepsi rafı en fazla 15 kg)
 10 x 1/1 GN  45 kg (her tepsi rafı en fazla 15 kg)
 20 x 1/1 GN  90 kg (her tepsi rafı en fazla 15 kg)
 6 x 2/1 GN  60 kg (her tepsi rafı en fazla 30 kg)
 10 x 2/1 GN  90 kg (her tepsi rafı en fazla 30 kg)
 20 x 2/1 GN  180 kg (her tepsi rafı en fazla 30 kg)

Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
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Asma platformlu set üstü cihazlar
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)
-  Çıkarmak için asma platformunu ortasından hafifçe 

kaldırınız ve ön taraftaki sabitleme kilidinden çıkarınız.
-  Asma platformunu pişirme odasının ortasına doğru 

döndürünüz.
-  Asma platformunu sabitleme kilidinden yukarı kaldırarak 

çıkarınız. Tekrar yerine koyarken bu adımları tersine 
uygulayınız.

 

Set üstü cihazlarda mobil raflık, mobil tabak raflık ve taşıma arabalarıyla işlemler 
(seçenek)
-  Asma platformunu açıklandığı şekilde çıkarınız.
-  Sürme rayını cihazın tabanındaki hazır olan sabitleme 

kilidinin üstüne koyunuz. Tam olarak sabitlemeye dikkat 
ediniz (4 parmak).

-  Cihazın taşıma aracının yüksekliğine tam olarak 
ayarlanmış olmasına ve ayni seviyeye getirilmesine 
dikkat ediniz. 

-  Taşıma aracını tam sürme rayının üstüne gelecek şekilde 
sürünüz ve taşıma aracının kurallara uygun şekilde 
cihaza sabitleştirildiğine dikkat ediniz.

-  Mobil raflığı ya da mobil tabak raflığını sonuna kadar cihazın içine sürünüz ve sabitleme kilidinin işlevini kontrol 
ediniz. 

-  Mobil raflığı ya da mobil tabak raflığını çıkarmak için sabitleme kilidini açınız ve aracı pişirme odasından çıkarınız. 
Önceden sıcaklık sensörünü sürme rayının park pozisyonuna getiriniz. 

-  Mobil raflığın ya da mobil tabak raflığın sevkiyat sırasında taşıma aracına emniyetli şekilde sabitleştirilmesine 
dikkat ediniz. 

Cihazınızın kullanımına yönelik uyarılar
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Merkez sıcaklık sensörü ile işlemler

  
-  Merkez sıcaklık sensörünü ve pozisyonlama yardımcısını kurallara 

uygun şekilde daima özel park pozisyonuna yerleştiriniz – Zarar 
görme tehlikesi!

-  Merkez sıcaklık sensörünü pişirme odasından dışarıya sarkıtmayınız – 
Zarar görme tehlikesi!

-  Pişirilen malzemeyi pişirme odasından çıkarmadan merkez sıcaklık 
sensörünü çekiniz – Zarar görme tehlikesi!

Merkez sıcaklık sensörünün ucunu 
30-40 derece açıyla en kalın 
yere yerleştiriniz. Uç pişirilecek 
malzemenin ortasına yerleştirilmeli 
(bkz. kullanıcı kılavuzu).

Eğer merkez sıcaklık sensörünün 
pişirilecek malzemenin içinden 
kendiliğinden çıkma olasılığı 
varsa pozisyonlama yardımcısını 
kullanınız. ( Örneğin yumuşak ya da 
kalın olmayan malzemelerde).

"Tabak banketi" Finishing®'de 
merkez sıcaklık sensörünü mobil 
tabak raflığındaki seramik boruya 
yerleştiriniz.

Dondurulmuş gıda maddeleri için 
cihazla beraber gelen delici aleti 
kullanınız. Pişirilecek malzemenin 
en kalın yerine bir delik açınız. 
Bunun için gıda maddesini sabit bir 
zemine yerleştiriniz.

Merkez sıcaklık sensörünün ucunu kullanmadan önce el duşuyla 
soğutunuz. 

 Dikkat!
Merkez sıcaklık sensörü ve merkez sıcaklık sensörünün pozisyonlama yardımcısı sıcak olabilir  – Yanma 
tehlikesi! Mutfak eldiveni kullanınız. 

 Dikkat!
Kollarınızı ve ellerinizi koruyu-
nuz – Yaralanma tehlikesi!
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-  El duşunu kullandığınızda hortumu en az 20 cm park pozisyonundan dışarı çekiniz. 
-  Kullanma tuşuna basarak 2 farklı aşama seçebilirsiniz.
-  El duşunu daima yavaşça park pozisyonuna geri yerleştiriniz.

El duşuyla işlemler

El duşu bir durdurucuya sahip değildir. Hortum güçlü bir şekilde tam olarak dışarı çekildiğinde zarar görür.
Hortumun, el duşu kullanıldıktan sonra tamamıyla geri sarılmasına dikkat ediniz.
El duşunu pişirme odasını soğutmak için kullanmayınız.

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

AeroCat®

-  AeroCat® normal olan bir aşınmaya tabidir. Ortalama olarak günde 8 saat kullanıldığında yaklaşık 2 yıl dayanır. 
-  AeroCat® kullanıldığında pişirme süreleri yaklaşık %10'dan %20'ye kadar uzar.
-  Hava akışı değişimi yüzünden hassas hamur işleri pişirildiğinde eşit oranda pişmeme gibi sonuçlar meydana 

gelebilir.
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SelfCooking Control® modu

SelfCooking Control® tuşu 
basıldıktan sonra SelfCooking 
Control® moduna ulaşabilirsiniz.
Açıklama için bkz. SelfCooking 
Center® moduyla ilgili bölüm.

Kombi pişirici modu 

Buharlı pişirme, kuru ısı ya da 
kuru ısıyla buharlı pişirme tuşu 
basıldığında kombi pişirici moduna 
geçebilirsiniz.
Açıklama için bkz. Kombi pişirici 
moduyla ilgili bölüm.

Programlama modu 

"Prog" tuşuna basıldığında 
programlama moduna 
ulaşabilirsiniz.
Açıklama için bkz. Programlama 
moduyla ilgili bölüm.

İşletim moduna genel bakış

11:34

0:15

160°C
70% CleanJet+care

Yeni Level
Control

Kopyalama Değiştirme

Silme



Ön ısıtma

orta
pişmiş65°

orta
pişmiş 70°

RESET GAZ

tam 
pişmiş

tam
pişmiş
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Cihazınız bir "dokunmatik ekrana" sahiptir. Parmağınızın hafif bir dokunuşuyla cihazınızı ayarlayabilirsiniz.

Bir tuşa bastığınızda pişirme 
süreci (örneğin büyük et parçaları) 
etkinleşir.

Merkezi ayar paneliyle ayarları 
değiştirebilirsiniz.

Ayarınız 4 saniye içinde otomatik 
olarak gerçekleşir. İsterseniz 
merkez ayar paneline (Push işlevi) 
basabilirsiniz.

Genel kullanım

Ön ısıtma sıcaklığı göstergede 
kırmızı ve mavi renkle belirtilir.

Pişirme işleminin sonu SelfCooking 
Control® tuşunun yanıp sönmesi ve 
akustik sinyal vermesiyle belirtilir.

Pişirme odası sizin istediğiniz 
sıcaklıktan daha sıcak ise, seçilen 
işletme türünün tuşu (kuru ısı gibi) 
yanıp söner.
(Pişirme odasının soğuması için 
bkz. "Cool Down"' bölümü).

Genel uyarılar

Buhar jeneratörü 
doldurulmadığında su eksikliği 
bilgisi gösterilir (musluğu açınız). 
Doldurulduktan sonra gösterge 
kendiliğinden söner.

"Brülör Bozukluğu‘nda" 
"RESET GAZ" a basıldığında 
yeniden ateşleme yaptırılabilir. 
Birkaç kez bastığınız halde gösterge 
yanmaya devam ediyorsa lütfen 
müşteri servisine haber veriniz!
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SelfCooking Control® modu

 Açma/Kapama düğmesi

 SelfCooking Control®

9 işlem türü

  Büyük et parçaları

  Kısa kızartılmış

  Tavuk ve kümes hayvanları   

  Balık

  Katıklar 

  Patates ürünleri

 Yumurtalı yemekler/ deser

 Fırında Pişirme

  Finishing®

 İşlev düğmesi  

  Programlama modu düğmesi

  Merkezi ayar paneli "Push" işlevli

11:34
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SelfCooking Control® modunun 9 işlem türü (büyük 
et parçaları, kısa kızartılmış, tavuk ve kümes 
hayvanları, balık, hamur işi, katıklar, patates ürünleri, 
yumurtalı yemekler/ deser, Finishing®) malzeme 
türünün gerektirdiği işlemleri, fırına giren malzemenin 
büyüklüğünü ve hacmini kendisi saptar. Pişirme 
süresi, sıcaklığı, en uygun pişirme odası ortamı sizin 
istediğiniz pişirme sonucuna uygun şekilde sürekli 
izlenir ve gerekli değişiklikler yapılır. Kalan pişirme 
süresi ekranda gösterilir. 

Ürünlerinizi nasıl kolayca pişirebileceğinize dair 
örnekleri ve yararlı uyarıları kullanım kılavuzunda 
bulabilirsiniz.

Seçilebilen piktogramların listesi

 Üstü kızartma sıcaklığı 

 Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi

 Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi

 Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi

 Merkez sıcaklığı/pişirme derecesi 

 Pişirme derecesi 

 Kızarma

 Büyüklük seçimi

 Pişirilecek malzeme kalınlığı 

 Gratenlemek

 Üst yüzeyini çıtırlaştırma

 Mayalanma hacmi

 Fırında yavaş pişirme

 Zaman ayarlama

 Delta-T ayarı

 Yardım işlevi

 Geri/İptal

                Devam işlevi

SelfCooking Control® modu



Kızartma

Kızartma 
kıtır derili

Özenli/yavaş 
kızartma

Kendi suyunda 
haşlama

orta
pişmiş

tam
pişmiş

Ön ısıtma

orta
pişmiş

tam
pişmiş

açık r. koyu r.

orta
pişmiş

tam
pişmiş

Yükleme

orta
pişmiş

tam
pişmiş

orta
pişmiş

tam
pişmiş

33°C0:58
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Kullanımı 5 örnekle kısaca açıklamak istiyoruz. Yemeklerinizi nasıl kolayca pişirebildiğinize yönelik yararlı uyarıları 
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz; ya da ekranınızdaki kullanıcı yönlendirmesine de uyabilirsiniz.
Örnek 1: Dana rosto

"Büyük et parçaları" düğmesine 
basınız

Pişirme türünü seçiniz (örneğin 
fırında kızartma ) – İşte bu kadar!

Kızarmışlık ve pişmişlik derecelerini 
ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz

Ön ısınma durumu ekranda 
(kırmızı/mavi) gösterilir

Ön ısınma sıcaklığına ulaşıldığında 
ekranda "Fırına sürme" mesajı 
belirir

Merkez sıcaklık sensörünü 
yerleştirme

Cihaz önceden seçilen ayarlarla 
çalışır. Kalan pişirme süresi ve 
merkez sıcaklık gösterilir

                     Ayarları bireysel isim altında kaydedebilirsiniz  
(bkz. "Programlama" bölümü).

                     Merkez sıcaklık sensörü yerleştirilememiş ya da yanlış yerleştirilmişse, hata bildirim sesi duyulur 
ve ekranda merkez sıcaklık sensörünün doğru şekilde yerleştirilmesi gerektiğine dair bir mesaj 
gösterilir.

                     Değişik büyüklükteki rostoları birlikte pişirebilirsiniz. Merkez sıcaklık sensörünü önce en küçük 
rosto parçasına yerleştiriniz. Pişmiş rostoyu çıkarınız ve merkez sıcaklık sensörünü bir sonraki 
rosto parçasına yerleştiriniz. Oklu tuşa bastığınızda pişirme otomatik olarak devam eder. 

SelfCooking Control® modu



Ön ısıtma

Fırında  
pişirme

Yükleme

0:18

açık r. koyu r.

Fırında  
pişirme

Küçük kurabiyeler Küçük kurabiyeler
+ buhar

Fırınlama 
+ buhar
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SelfCooking Control® modu

Örnek 2: Muffin

"Fırında pişirme" düğmesine 
basınız

Pişirme türünü seçiniz (örneğin 
fırında pişirmek) – İşte bu kadar!

Kızarmışlık düzeyini ihtiyacınıza 
göre değiştirebilirsiniz

Ön ısıtma durumu göstergede 
kırmızı ve mavi renkle belirtilir

Ön ısıtma sıcaklığına ulaşıldığında 
ekranda "Fırına sürme" bilgisi 
belirir.

Merkez sıcaklık sensörünü 
yerleştirme

Merkez sıcaklık sensörü için 
konumlandırma ve sabitleme 
desteği kullanma 

Cihaz önceden seçilen ayarlarla 
çalışır. Kalan pişirme süresi 
gösterilir

                     Ayarları bireysel isim altında kaydedebilirsiniz  
(bkz. "Programlama" bölümü).

                     Merkez sıcaklık sensörü yerleştirilememiş ya da yanlış yerleştirilmişse, hata bildirim sesi duyulur 
ve ekranda merkez sıcaklık sensörünü doğru şekilde yerleştirilmesi gerektiğine dair bir mesaj 
gösterilir.



Tabakta 
Banket

Kapta Üst yüzeyini 
çıtırlaştırma

Tabakta 
à la carte

kısa uzun

kuru nemli

kısa uzun

Ön ısıtma

kısa uzun

Yükleme

1 2 3 4 5

6 7 8
10:00

9 10

1 2 3 4 5

7 8 
10:00

9 10

6 7 8
9:00

9 10

6
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SelfCooking Control® modu

Örnek 3: Finishing® À la carte/LevelControl®

LevelControl® ile cihazınızın her tepsi rafı için ihtiyaca göre zaman ayarlayabilirsiniz, bu zaman ekranda gösterilir. 
Böylece her an hangi tepsi rafının hazır olduğunu görebilirsiniz. Tepsi rafının önceden ayarlanan süresi sona 
erdiğinde bildirim sesi duyulur ve gösterilen seviyenin ışığı yanip söner. Pişirme odasının kapısı açılıp kapatıldıktan 
sonra seviye boştur ve yeniden doldurulabilir. 

"Finishing®" tuşuna basınız Finishing® "Tabakta à la carte" 
seçiniz - işte bu kadar!

Pişirme odası sıcaklığı ve 
pişme süresini ihtiyaca göre 
değiştirebilirsiniz

Ön ısınma durumu ekranda 
(kırmızı/mavi) gösterilir

Ön ısınma sıcaklığına ulaşıldığında 
ekranda "Fırına sürme" mesajı 
belirir

Level seçiniz – pişirme süresi 
ekranda gösterilir. 

Level seçiniz (örn. Level 8) Pişirme zamanını değiştirmek

             Ayarları bireysel isim altında kaydedebilirsiniz (bkz. "Programlama" bölümü). 

Pişirme odasının kapısını açtığınızda pişirme zamanı durdurulur. Süre ve sıcaklık kaybına göre LevelControl® 
otomatik olarak bütün göstergelere zaman ekler.

Pişirme zamanını değiştirmek



Tabakta 
Banket

Kapta Üst yüzeyini 
çıtırlaştırma

Tabakta 
à la carte

kısa uzun

kuru nemli

kısa uzun

Ön ısıtma

kısa uzun

Yükleme

kısa uzun

kısa uzun

0:08

kısa uzun
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SelfCooking Control® modu

Örnek 4: Finishing® banket tabağı

"Finishing®" tuşuna basınız Finishing® "Tabakta Banket" 
seçiniz- işte bu kadar!

Pişirme odası sıcaklığı ve 
pişme süresini ihtiyaca göre 
değiştirebilirsiniz

Ön ısınma durumu ekranda 
(kırmızı/mavi) gösterilir

Ön ısınma sıcaklığına ulaşıldığında 
ekranda "Fırına sürme" mesajı 
belirir

Merkez sıcaklık sensörünü 
yerleştirme

Merkez sıcaklık sensörünü mobil 
tabak raflığındaki seramik boruya 
yerleştiriniz 

Cihaz önceden seçilen ayarlarla 
çalışır. Kalan pişirme süresi 
gösterilir

Pişirme süresi bittiğinde "ok tuşu" 
gösterilir. Fırını bir daha doldurmak 
için ok tuşuna basınız

            Ayarları bireysel isim altında kaydedebilirsiniz (bkz. "Programlama" bölümü).



Pilav 
haşlama

Makarna 
soslu

Ön işlemli 
gıda kızartma

Pilav 
pişirme

kısa uzun

Makarna 
soslu

Ön ısıtma Yükleme

kısa uzun

0:08
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Örnek 5: Soslu makarna

"Katık" tuşuna basınız Pişirme türünü seçiniz (örn. soslu 
makarna) – işte bu kadar!

Pişirme zamanını ihtiyaca göre 
değiştirebilirsiniz

Ön ısınma durumu ekranda 
(kırmızı/mavi) gösterilir

Ön ısınma sıcaklığına ulaşıldığında 
ekranda "Fırına sürme" mesajı 
belirir

Merkez sıcaklık sensörünü kaba 
yerleştiriniz

Cihaz önceden seçilen ayarlarla 
çalışır. Kalan pişirme süresi 
gösterilir

                     Ayarları bireysel isim altında kaydedebilirsiniz  
(bkz. "Programlama" bölümü).

                     Merkez sıcaklık sensörü yerleştirilememiş ya da yanlış yerleştirilmişse, hata bildirim sesi duyulur 
ve ekranda merkez sıcaklık sensörünü doğru şekilde yerleştirilmesi gerektiğine dair bir mesaj 
gösterilir.

SelfCooking Control® modu
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Kombi pişirici modunda kombi pişiricisinin bütün 
işlevleri hizmetinizde.

Buharlı pişirme, kuru ısı ya da kuru ısıyla buharlı 
pişirme tuşu basıldığında kombi pişirici moduna 
ulaşabilirsiniz.

Kombi pişirici modu

0:15

160°C
70%
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 Açma/Kapama düğmesi

3 İşletim türü:

 "Nemli ısı"

  "Kuru ısı" 

  Kombinasyon 
nemli ısı ve kuru ısı birarada 

Klima penceresi

  Pişirme odası sıcaklığı

  Pişirme süresi     

  Merkezi sıcaklık

  Buharlı pişirme 

  Fan hızı 

  Cool Down (soğutma) 

  İşlev düğmesi 

  Programlama modu

   Merkezi ayar paneli "Push" işlevli

Güncel pişirme verilerine ulaşım

 Sıcaklık tuşunu basık tutunuz (2 saniye)

Aşağıdaki veriler gösterilir:
•  Pişirme odasındaki güncel nem
• Güncel pişirme odası sıcaklığı 
• Geçmiş pişirme zamanı 
• Güncel merkez sıcaklığı

Kombi pişirici modu



100°C

0:00

0:00

20°                31°
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Nemli ısı

"Nemli ısı" işletim türünde buhar jeneratörü hijyenik buhar üretir. Pişirme odasının sıcaklığını 30 °C'den  
130 °C'ye kadar ayarlayabilirsiniz.
Pişirme türleri: Buharlı pişirme, haşlama, hafif haşlama, az suda buharlı pişirme, buharda yumuşatma, vakumda 
pişirme, buz çözme, konserve yapma.

Fan hızı gibi ek işlevler (CleanJet®+care, kireç sökme ve Cool Down hariç) entegre edilebilir.

Ya da merkez sıcaklığıyla 
çalışabilirsiniz

"Nemli ısı" tuşuna basınız Sıcaklık tuşuna basınız ve pişirme 
odası sıcaklığını ayarlayınız

Pişirme süresi tuşuna basınız ve 
pişirme süresini ayarlayınız

Merkez sıcaklık tuşuna basınız ve 
merkez sıcaklığını ayarlayınız



0:00

160°C

0:00

70%

160°C

20°                31°
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Kuru ısı

"Kuru ısı" işletme türünde güçlü radyatörler kuru havayı ısıtır. Pişirme odasının sıcaklığını 30 °C'den 300 °C'ye 
kadar ayarlayabilirsiniz. İhtiyaca göre pişirme odasının nemini sınırlandırabilirsiniz.
Pişirme türleri: Fırında pişirme, ızgara, graten, glace etme. 

Ya da merkez sıcaklığıyla 
çalışabilirsiniz

"Kuru ısı" tuşuna basınız Klima tuşuna basınız ve en yüksek 
pişirme odası nemini ayarlayınız 
(bkz. "Clima Plus Control®" 
bölümü)

Sıcaklık tuşuna basınız ve pişirme 
odası sıcaklığını ayarlayınız

Pişirme süresi tuşuna basınız ve 
pişirme süresini ayarlayınız

Merkez sıcaklık tuşuna basınız ve 
merkez sıcaklığını ayarlayınız

Fan hızı gibi ek işlevler (CleanJet®+care, kireç sökme ve Cool Down hariç) entegre edilebilir.
Uzun süre kullanıldığında 60 dakika geçince pişirme odası sıcaklığı otomatik olarak 300 °C'den 270 °C'ye 
iner.
„Kuru Sıcak Hava“ işletim türünde cihaz, su bağlantısı olmadan 2 saatten uzun bir süre yüksek sıcaklıkta 
çalıştırılmamalıdır, aksi takdirde cihaz arızalanabilir.



0:00

160°C

0:00160°C

20°                31°

70%
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Nemli sıcaklık + kuru sıcaklık kombinasyonu

"Nemli ısı" ve "kuru ısı" pişirme yöntemleri birleştirilebilir. Bu kombinasyon hem nemli hem kuru bir pişirme odası 
ortamı yaratıyor , bu da çok yoğun pişirme sonuçlarına yol açabiliyor. Pişirme odasının sıcaklığını  
30 °C'den 300 °C'ye kadar ayarlayabilirsiniz. Gerektiğinde pişirme odasının iklimini ayarlayabilirsiniz.
Pişirme türleri: Kızartma, fırında pişirme, Finishing®.

Ya da merkez sıcaklığıyla 
çalışabilirsiniz

"Nemli ısı ve kuru ısı" tuşuna aynı 
anda basınız

Klima tuşuna basınız ve pişirme 
odası nemini ayarlayınız (bkz. 
bölüm ClimaPlus Control®)

Sıcaklık tuşuna basınız ve pişirme 
odası sıcaklığını ayarlayınız

Pişirme süresi tuşuna basınız ve 
pişirme süresini ayarlayınız

Merkez sıcaklık tuşuna basınız ve 
merkez sıcaklığını ayarlayınız

Fan hızı gibi ek işlevler (CleanJet®+care, kireç sökme ve Cool Down hariç) entegre edilebilir.
Uzun süre kullanıldığında 60 dakika geçince pişirme odası sıcaklığı otomatik olarak 300 °C'den 270 °C'ye 
iner.
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ClimaPlus Control® pişirme odasındaki nem oranını en ince ayrıntısına kadar ölçer ve ayarlar. Her gıda maddesine 
özel en iyi pişirme odası koşullarını klima penceresinde ayarlayabilirsiniz.

         
Pişirme işlemi sırasında ClimaPlus Control® işlevi aşağıda açıklandığı şekilde anlaşılabilir:

Ok yukarıya gösteriyor – pişirme odasına nem veriliyor.

Ok aşağıya gösteriyor – pişirme odasından nem çekiliyor.

ClimaPlus Control®     

Nemli ısı
ClimaPlus Control® fabrika 
ayarlarında %100 nem oranına 
ayarlıdır.

Kuru ısı
ClimaPlus Control® ile pişirme 
odasındaki nemi sınırlayabilirsiniz. 
Kırmızı çubuklar ve ona bağlı olan 
yüzde sayısı, pişirme odasında 
izin verilen nem oranını gösterir. 
Ekranda  ne kadar kırmızı 
görünürse pişirme odası o kadar 
kurudur ya da pişirme odasındaki 
nem oranı o kadar düşüktür.

Nemli ısı + Kuru ısı 
Nemli ve kuru ısı karışımını 
ayarlayabilirsiniz. Klima 
penceresinde ne kadar mavi çizgi 
görünürse pişirme odası o kadar 
nemlidir ya da nem oranı o kadar 
yüksektir. 



0:24

0:00

100°C Ön ısıtma

SÜRE
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Zaman ayarları

Pişirme süresini ihtiyaca göre ayarlayabilirsiniz.

Elle ön ısıtma

Pişirme süresi tuşuna basınız ve 
pişirme süresini ayarlayınız

Pişirme süresi düğmesine basınız 
ve merkez ayar panelini "Süre" 
gösterene kadar sol tarafa çeviriniz

Zaman ayarlama Sürekli kullanım

Pişirme süresi tuşuna basınız Merkez ayar panelini "Ön ısıtma" 
gösterene kadar sola çeviriniz

Gerçek zamanlı ayar (Cihaz zamanı ayarı bkz. "Ayarlar" bölümü)

Başlama zamanı ayarı (bkz. "Ayarlar" bölümü)

Saat ayarı değişimi (bkz. "Ayarlar" bölümü)



0:24

0:24
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Buharlı pişirme

Güçlü püskürtücü yardımıyla ani şekilde su püskürtülür ve pişirme odasında dağılır. Buharlama sayesinde 
hamurunuz en iyi biçimde mayalanır ve hamur işleriniz istediğiniz parlak üst  yüzeye sahip olur.
Kuru ısı ya da nemli ve kuru ısı karışımı durumlarında seçilebilir.
Buharlama süresi: Nem girişi 2 saniyeyle sınırlıdır. Ancak bir daha tuşa basıldığında yeniden 2 saniye buhar 
verilebilir.  
Ayarlanabilen sıcaklık: 30 °C'den 260 °C'ye kadar pişirme odası sıcaklığı.

Bütün pişirme işlemleri için en iyi pişirme ortamını yaratmak için 5 fan hızı ayarlayabilirsiniz. 

 Turbo fan hızı

  Standart fan hızı 

 Yarım fan hızı

 Çeyrek fan hızı

  Havalandırma pervanesini 
çeyrek fan hızına ayarlamak

Fan hızı

Buharlama tuşuna basınız

Fan hızı tuşuna basınız ve fan hızını 
ayarlayınız



Kapıyı kapatın Kapıyı açın

124°C

COOL DOWN (soğutma)
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Cool Down (soğutma)

Cihazınızı yüksek pişirme odası sıcaklığıyla kullandınız ve şimdi düşük pişirme odası sıcaklığıyla kullanmak 
istiyorsunuz. "Cool Down (soğutma)" işleviyle pişirme odasının sıcaklığı hızlı ve dikkatli şekilde azaltılır. 

İşletim türünü seçiniz Cool Down (soğutma) tuşuna 
basınız ve pişirme odasının kapısını 
kapatınız

Pişirme odasının kapısını açınız

Cool Down (soğutma) ve geçerli 
pişirme odası sıcaklığı gösterilir

Fan hızı ihtiyacınıza göre 
ayarlanabilir

 Uyarı!
-  "Cool Down (soğutma)" işlevini sadece hava iletim tepsisi kurallara uygun şekilde kapatılmış ise 

çalıştırınız – Yaralanma tehlikesi!
- "Cool Down (soğutma)" sırasında havalandırma pervanesi kapı açıldığında durmaz.
-  Havalandırma pervanesine el sürmeyiniz – Yaralanma tehlikesi!
- "Cool Down (soğutma)" sırasında pişirme odasından sıcak atık nem çıkar – Yanma tehlikesi!

"Cool Down (soğutma)" işlevi programlanamaz.



1
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Programlama modunda kolayca ve kısa zamanda kendi 
pişirme programlarınızı oluşturabilirsiniz.

 Program seçiniz

 Program adı

 Yeni program

 Yeni LevelControl® programı

 Prorgamı kopyalayınız

 Programı değiştiriniz

 Programı siliniz

Pişirme programlarının göstergesi:

 SelfCooking pişirme işlemi

 LevelControl® pişirme programı

 Manüel pişirme programı

CleanJet+care

Yeni

Level
Control

Kopyalama

Değiştirme

Silme

   Kızartma

  Kızartma

 Kızartma

Programlama modu – Kullanım elementleri

CleanJet+care

Yeni Level
Control

Kopyalama Değiştirme

Silme



Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care K LMNOPEFGHIJ

Dana rosto

n opqrsthijklm Silme Kaydetme

Kızartma

Kızartma 
kıtır derili

Özenli/yavaş 
kızartma

Kendi suyunda 
haşlama

orta
pişmiş

tam
pişmiş

açık r. koyu r.

Yeni Level
Control

Dana rosto

açık r. koyu r.

9:24
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Programlama – SelfCooking Control® modu

9 işlem türünü (büyük et parçaları, kısa kızartılmış, tavuk ve kümes hayvanları, balık, hamur işi, katıklar, patates 
ürünleri, yumurtalı yemekler/ deser, Finishing®) ihtiyacınıza göre kopyalayabilir, ayarlayabilir ve yeni bir isimle 
kaydedebilirsiniz.
Örnek: "Kızartma" işleminin ismini "Dana rosto" olarak değiştiriyorsunuz ve özel ayarlarla kaydediyorsunuz, 
örneğin "Kızarmışlık derecesi açık" ve "Pişmişlik derecesi tam pişmiş".

Prog  tuşuna basınız Yeni pişirme işlemini oluşturmak 
için "Yeni"'ye basınız

Program adını giriniz (örneğin dana 
rosto)

Harfe basarak ya da merkez ayar 
panelini kullanarak onaylayınız

Program adını kaydediniz SelfCooking Control® tuşuna 
basınız

İşletim türünü seçiniz (dana rosto 
için "büyük et parçaları" tuşu)

Pişirme türünü seçiniz Kızarmışlık ve pişmişlik derecesini 
ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz

Girişlerinizi kaydediniz



Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care K LMNOPEFGHIJ

Yeni Level
Control

Dana rosto

n opqrsthijklm Silme Kaydetme

100°C

0:00

20°                31° 20°                31°

20°                31°

9:24
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Programlama – Kombi pişirici modu

Prog tuşuna basınız Pişirme programı oluşturmak için 
"Yeni"'ye basınız

Program adını giriniz (örneğin dana 
rosto)

Harfe basarak ya da merkez ayar 
panelini kullanarak onaylayınız

Program adını kaydediniz İşletim türünü seçiniz

Pişirme parametrelerini (örneğin 
pişirme odası sıcaklığı, ön ısıtma, 
pişirme süresi ya da merkez 
sıcaklığı vs.) ayarlayınız 

Bir başka program adımı için bir 
işletim türü seçiniz

Pişirme parametrelerini (örneğin 
pişirme odası sıcaklığı, da merkez 
sıcaklığı vs.) ayarlayınız 

Ayarları kaydediniz ya da bir 
program adımı daha ekleyiniz

Programlamayı tamamlayınız

Manüel bir pişirme programını tam sizin ihtiyaçlarınıza göre oluşturabilirsiniz.



00:24 Türkçe

Türkçe 100°C

0:24

Ayarlar
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Programlama – Kombi pişirici modu

Her programlama adımı sonunda akustik sinyal duyulmasını sağlayabilirsiniz.

Program adımında işlev düğmesine 
basınız

"Ayarlar"ı seçiniz Akustik sinyal tuşuna basınız

Geri tuşuna basınız Programlamaya devam ediniz



Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care

Yeni Level
Control

Kuzu

Kuzu

Yeni Level
Control

Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care

Yeni Level
Control

Kuzu

0:08

Kuzu
1

0:12

Kuzu
2

Kuzu

Yeni Level
Control

9:24

9:24
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Programı başlatınız

Programı başlatınız, program adımlarını denetleyiniz

Prog  tuşuna basınız Program seçimi düğmesine basınız Pişirme işlemi ya da pişirme 
programı seçiniz

Pişirme işlemini ya da pişirme 
programını başlatınız

Program adımlarını denetleyiniz

Prog  tuşuna basınız Program seçimi düğmesine basınız Pişirme işlemi ya da pişirme 
programı seçiniz

Pişirme işlemini ya da pişirme 
programını başlatınız

Program adımı 1 gösterilir  
(Kuzu 1)

Program adımı tuşuna basınız, 
program adımı 2 gösterilir 



Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care

Yeni Level
Control

Kuzu

0:12

Kuzu
2

Kopyalama Değiştirme

Silme

Kuzu_

K LMNOPQDEFGHİJ Silme Kaydetme

100°C

0:08

9:24

0:12

Kuzu
2
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Prog tuşuna basınız Program seçimi düğmesine basınız Pişirme işlemi ya da pişirme 
programı seçiniz

"Değiştirme" ye basınız İsteğe göre program adını silin ya 
da değiştiriniz

Program adını kaydediniz 

Pişirme parametrelerini (örneğin 
pişirme odası sıcaklığı, ön ısıtma, 
pişirme süresi ya da merkez 
sıcaklığı vs.) ayarlayınız

Girişlerinizi kaydediniz Program tuşuna birkaç defa 
basarak değiştirme modundan 
çıkınız

Programı değiştiriniz



Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care

Yeni Level
Control

Kuzu

Silme

Kopyalama Değiştirme

Silme

9:24

9:24 Prog

Progs:d

s:d

Prog

Prog

Ayarlar
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Programı siliniz

Prog tuşuna basınız Program seçimi düğmesine basınız Pişirme işlemi ya da pişirme 
programı seçiniz

"Silme“ ye basınız "Silme" yi onaylayınız

Bütün programları siliniz

İşlev tuşuna basınız Mutfak şapkası tuşuna basınız Belirlenen bütün programları siliniz 
(kısa basınız)

"Silme" tuşunu seçiniz ve basık 
tutunuz. Silme işlemi akan bir okla 
gösterilir

Silme işleminden sonra cihaz otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar.



Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care

Yeni Level
Control

Kuzu

Silme

Kopyalama Değiştirme

9:24

Kuzu

m nopqrstuvcdefghijkl Silme Kaydetme
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Prog tuşuna basınız Program seçenekleri tuşuna basınız Pişirme işlemini ya da pişirme 
programını seçiniz

"Kopyalama" ya basınız İsteğe göre program adını silin ya 
da değiştiriniz

Program adını kaydediniz 

Programı kopyalayınız

Program adını değiştirmezseniz otomatik olarak aralıksız bir dizin işlevini sürdürür.



B CEFGHIJ/()<>_@A

1  Brokoli

Silme Kaydetmei jklmnocdefgh

100 °C

0:00 m 
s

0:15 m 
s

Yeni

Kopyalama Değiştirme

Level
Control

Silme

1  Brokoli

1  Brokoli
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LevelControl® ile değişik malzemeleri aynı anda pişirebilirsiniz. Sadece pişirilecek malzemelerin pişirme süreleri 
değişik olabilir. Bütün diğer pişirme parametreleri aynı olmalıdır. Cihazınızın her tepsi rafı için ihtiyaca uygun 
pişirme zamanı ayarlayabilir, gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Tepsi rafının önceden ayarlanan pişirme süresi sona 
erdiğinde bildirim sesi duyulur ve gösterilen aşamanın ışığı yanıp söner. Pişirme odasının kapısı açılıp kapatıldıktan 
sonra seviye boşalır ve yeniden doldurulabilir.

Prog tuşuna basınız "LevelControl"'a basınız Program adını giriniz (örneğin 
Brokoli)

Harfe basarak ya da merkez ayar 
panelini kullanarak onaylayınız

Program adını kaydediniz İşletim türünü seçiniz

Pişirme parametrelerini (örneğin 
pişirme odası sıcaklığı, pişirme 
süresi vs.) ayarlayınız

Programlama işlemini kaydediniz 
ve tamamlayınız

 
"LevelControl®" işlevi SelfCooking işletim türleri için seçilemez.
LevelControl® için sadece bir program adımı girebilirsiniz.
Rafların (Level) tanımlanması için kullanılan çıkartmalar cihazla birlikte sunulan malzemelere dahildir. Çıkartma 
sadece cihazın dışına yapıştırılmalıdır.

LevelControl® programını oluşturunuz



Kopyalama Değiştirme

CleanJet+care

Yeni Level
Control

Yeni Level
Control

9:24

1  Brokoli

1  Brokoli

100 °C

Ön ısıtma 1 2 4 53
15:00

  1  Brokoli ... ...
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LevelControl® programını başlatınız

Prog tuşuna basınız Program seçenekleri tuşuna basınız LevelControl® programını seçiniz

LevelControl® programını başlatınız Cihaz otomatik olarak ön ısıtma 
yapar 

Pişirilecek malzemeyi fırına sürünüz 
ve uygun Level'i seçiniz



2
15:00

4 53

 1  Brokoli ... ...  1  Brokoli

1 2
15:00

4 5
2:00

3
8:00

 1  Brokoli  1  Ispanak ...

           1  Ispanak

Yeni Level
Control
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3'e kadar varan LevelControl® programıyla çalışmak

Serbest tuş alanını seçiniz LevelControl® programını seçiniz LevelControl® programını 
etkinleştiriniz

Pişirilecek malzemeyi fırına sürünüz 
ve uygun Level'i seçiniz

Bir LevelControl® programı etkin olduğu sırada serbest tuş alanına bastığınızda bir LevelControl® programı daha 
seçebilirsininz (ancak işletim türü, pişirme odası sıcaklığı, klima vs. aynı olmalıdır).



1 2 4 53
8:00

 1  Brokoli ... ...
1 2 4 53

5:00

1 2 4 53
8:00

 1  Brokoli ... ...

1 2 4 53

 1  Brokoli ... ...

1 2 4 53

 1  Brokoli  1  Domates

1 2 4 53

 1  Brokoli  1  Ispanak  1  Domates ...
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LevelControl® pişirme zamanını değiştiriniz

Level'e basınız Pişirme zamanını ayarlayınız

 
Gösterge boyutunun fabrika ayarı Dakika:Saniye'ye ayarlıdır.

LevelControl® pişirme zamanını geri alınız

Level'e basınız ve "0:00" 
gösterilene kadar basılı tutunuz

Level'e yeniden malzeme sürülebilir

LevelControl® programını iptal etme

Program adına basınız ve "..." 
gösterilene kadar basılı tutunuz

Yeni program seçilebilir



9:24

Progh:m
m:s

Level 1

Level 2

Level 1

Level 2

_ X X X X

Şifreyi girin

Ayarlar
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Esnek bir güvenlik taslağı ile kullanımı iki aşamada kilitleyebilirsiniz.

İşlev tuşuna basınız Mutfak şapkası tuşuna basınız Programlama kilidi tuşuna basınız

Programlama kilidi "Level"i seçiniz Şifreyi merkez ayar paneliyle giriniz  

 Şifrenin fabrika ayarı "12345" 

                 Programlar kullanılabilir ama değiştirmek, kopyalamak ya da silmek mümkün değildir. 

                 Sadece pişirme programları kullanılabilir. Elle kullanım ya da SelfCooking Control® modunda 
çalışmak mümküm değildir.

     Programlama kilidi etkin değil 
 
     Programlama kilidi etkin

Programlama kilidi



9:24

Progh:m
m:s

_ X X X X

Eski şifreyi  
girin

Şifreyi 
değiştirme

G HIJKLMNABCDEF

_ X X X X

Yeni şifreyi  
girin

_ X X X X

Yeni şifreyi  
tekrar girin

Level 1

Level 2

Ayarlar
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Şifreyi değiştirme

Fabrika ayarı olan "12345" şifreyi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 

İşlev tuşuna basınız Mutfak şapkası tuşunu seçiniz Programlama kilidi tuşuna basınız

Level düğmesi 1 ya da 2'ye basınız Şifreyi değiştirme'ye basınız Eski şifreyi merkez ayar paneliyle 
giriniz

Yeni şifreyi (5 rakam) giriniz Yeni şifreyi tekrar giriniz



care9:24 Ara
yıkama

CareControl

CareControl

CareControl

CareControl
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CareControl –  
Bakým durumu

CareControl – Bakým durumu

Akýllý CareControl donanýmý cihazýn kullanýmýný ve genel bakým durumunu otomatik olarak algýlayarak en 
uygun temizlik sürecini „just in time“, yani tam zamanýnda hesaplar – Daha az kimyasal, su ve enerji tüketimi 
saðlanýr. Özel Care-Tabs bakým tabletleri ile kireç tortularý daha oluþmadan önlenir. 

Cihazýn bakým durumu göstergedeki kýrmýzý ve mavi renkli sütunlarla gösterilir:

Fonksiyon tuþuna basýnýz Bakým durumu göstergesi

         
  Mavi sütun: Cihazýn en iyi bakým durumundadýr 

  Cihazýn bakým durumu orta düzeydedir.  

  Kırmızı sütun: Bakým yetersizdir ve cihaz CleanJet®+care ile daha sýk temizlen-
melidir.



care

care

9:24 Ara
yıkama

Daha sonra Lütfen temizleyiniz + bakımını yapınız

Lütfen temizleyiniz + bakımını yapınız

CareControl Orta

Orta

Ara- 
yıkama

Orta

Kuvvetli

Kuvvetli

Hafif

Kuvvetli
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CareControl – 
Temizleme talebi

CareControl, CleanJet®+care temizliðinin ne zaman yapýlmasý gerektiðini algýlar. Bunu yaparken CareControl 
uzun molalar ve iþ bitimi gibi iþ alýþkanlýklarýný göz önünde bulundurur.

CleanJet®+care gerektiðinde oto-
matik olarak gösterilir

CleanJet®+care temizliðini 
baþlatýnýz veya „daha sonra“ 
seçeneðini seçiniz

Optimum bakým için temizlik kade-
meleri kýrmýzý renkle gösterilir

Fonksiyon tuþuna basýnýz CleanJet®+care tuþunu seçiniz Gösterilen kirlenme düzeyi

CleanJet®+care temizliðinden 
sonra gösterilen kirlenme düzeyi

         
CleanJet®+care temizleme talebi, CleanJet®+care temizliði yapýlana kadar düzenli aralýklarla tekrarlanýr

CareControl – 
Kirlilik göstergesi

Kirlenme düzeyi kýrmýzý sütunlarla gösterilir. Ne kadar çok kýrmýzý sütun gösterilirse, cihazýnýz o kadar 
kirlenmiþtir.



9:24 Pişirme odası çok sıcak

Ara  
yıkama

orta Kuvvetli

Hafif

Yıkama 
tabletsiz Durulama

Kapıyı açın

1:45
1x        2x

ızgara tepsiyi/kapları 
çıkartın

1x        2x

care Ara
yıkama CleanJet+care

Ayarlar
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CleanJet®+care pişirme odasının otomatik temizleme sistemidir.
6 temizleme aşamasıyla kirlenmeye göre temizlemeyi ayarlayabilirsiniz.

   Dikkat!
-  Hijyen nedenleriyle ve arıza önlemek için cihazınız her gün temizlenmelidir – Yangın tehlikesi!
-  Cihazınız sadece nemli ısıda kullanılsa da her gün temizlenmelidir.
-  Sadece cihaz üreticisinin temizlik ve Care-Tabs bakým tabletlerini kullanýnýz. Baþka temizleme maddelerinin 

kullanýlmasý cihazda arýzalara yol açabilir. Sonradan ortaya çýkan arýzalar için sorumluluk alýnmaz!
-  Fazla temizleme maddesi kullanırsanız köpükleşme meydana gelebilir.
-  Tabletleri asla sıcak pişirme odasına koymayınız (> 60 °C). 
- Yumuşak su kullanıldığında temizleyici tabletlerin dozajını yarıya kadar indirebilirsiniz. Doğru dozaja rağmen 
köpük oluşursa temizleyici tabletlerin sayısı azaltılmalıdır.
- Az miktarda deterjan kullanılmasında da aşırı köpük oluşumu gözleniyorsa başka çözümler için lütfen teknik 
servisi arayınız; örneğin, köpük önleyici tablet gibi Ürün No.  56.00.598

İşlev tuşuna basınız CleanJet®+care tuþunu seçiniz Pişirme odası sıcaklığı 75 °C'den 
yüksek olursa "Pişirme odası çok 
sıcak" bilgisi gösterilir. "Cool Down 
(soğutma)" işlevini seçiniz (bkz. 
"Cool Down" bölümü)

Temizleme seviyesini seçiniz Pişirme odasının kapısını açınız ve 
kaplarla ızgaraları çıkartınız 

Paslanmaz çelik ızgaraler, 
CombiFry® ve Tavuk Superspike 
pişirme odasında kalabilir

CareControl – 
CleanJet®+care temizliði

   Dikkat!
-  Hijyen nedenleriyle ve arıza önlemek için cihazınız her gün temizlenmelidir – Yangın tehlikesi!
-  Cihazınız sadece nemli ısıda kullanılsa da her gün temizlenmelidir.
-  Sadece cihaz üreticisinin temizlik ve Care-Tabs bakým tabletlerini kullanýnýz. Baþka temizleme maddelerinin 

kullanýlmasý cihazda arýzalara yol açabilir. Sonradan ortaya çýkan arýzalar için sorumluluk alýnmaz!
-  Fazla temizleme maddesi kullanırsanız köpükleşme meydana gelebilir.
-  Tabletleri asla sıcak pişirme odasına koymayınız (> 60 °C). 
- Yumuşak su kullanıldığında temizleyici tabletlerin dozajını yarıya kadar indirebilirsiniz. Doğru dozaja rağmen 
köpük oluşursa temizleyici tabletlerin sayısı azaltılmalıdır.
- Az miktarda deterjan kullanılmasında da aşırı köpük oluşumu gözleniyorsa başka çözümler için lütfen teknik 
servisi arayınız; örneğin, köpük önleyici tablet gibi Ürün No.  56.00.598



1:45

1x        2x

Start
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Start tuşuna basınız, temizleme 
süresi gösterilir

 Uyarı!
Pişirme odasının kapısını temizleme sırasında açmayınız – temizleyici 
kimyasal maddelerin ve artık nemin çıkması mümkün – Tahriş ve 
yanma tehlikesi!
CleanJet®+care temizliði sona erdikten sonra piþirme kabininin 
tamamýnda temizleyici kalýntýsý kalýp kalmadýðýný kontrol ediniz 
(hava iletim tepsisinin arkasýna da bakýnýz). Kalýntýlarý temizleyiniz ve 
tüm kabini (hava iletim tepsisinin arkasý da dahil olmak üzere) el duþu 
ile iyice durulayýnýz – Tahriþ tehlikesi!

Büyük cihazlar: Gösterilen Care-
Tabs paket miktarýný klapeye 
doldurunuz

Set üstü cihazlar: Gösterilen Care-
Tabs paket miktarýný çekmeceye 
doldurunuz

Temizleme tableti: Koruyucu 
folyoyu çýkartýnýz

Temizleme tabletlerini hava iletim 
tepsisinin girintisine yerleþtiriniz

         Tabletleri pişirme odasına 
koymayınız – hasar 
tehlikesi!

 
CleanJet®+care temizleme sürecini başlatmadan önce asma platformları ya da mobil raflık tekrar kurallara 
uygun şekilde pişirme odasına yerleştirilmelidir. 

 Uyarý!
Temizlik ve Care-Tabs bakým 
tabletlerine sadece güvenlik 
eldiveniyle dokununuz – Tahriþ 
tehlikesi!

CareControl – 
CleanJet®+care temizliði

Up to Software-Version 04-01-10



1:45

1x        2x
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Temizleme seviyesi Açıklama/Kullanım Tablet

Yıkama tabletsiz Pişirme odasının ılık su ile durulanması.   Hayır

Durulama Yağsız kireçli lekeler için, örneğin fırında pişirme, nemli ısıyla Care 
 çalışmadan sonra.

Ara yıkama "Kısa temizleme süresi" – bütün lekeler için ama kurulama ve Temizleyici 
 durulamasız.

Hafif Hafıf lekeler için, örneğin farklı yemekleri aynı anda pişirme,  Temizleyici/ 
 200 °C'ye kadarki kullanımlarda. Care

Orta Kızartma ve ızgara lekeleri için örneğin pişirmeden sonra  Temizleyici/ 
 tavuk, biftek, ızgara balık için. Care

Kuvvetli Kuvvetli kızartma ve ızgara lekelerine karşı Temizleyici/ 
 örneğin tavuk, biftek vs. aynı anda pişirme durumunda Care

        
- Cihaz kapısını cihazı uzun süre kullanmadığınızda (gece gibi) biraz açık bırakınız.
-  Pişirme odası contasının her gün temizlenmesi cihazın ömrünü uzatır. Pişirme odası contasını temizlemek için 

yumuşak bir bezle bulaşık suyu kullanınız – Ovmayı gerektiren malzeme kullanmayınız!
-  İç ve dış camları ve cihaz dışını nemli ve yumuşak bir bezle temizleyiniz. Ovmayı gerektirmeyen temizleyici 

malzeme kullanınız.

CareControl – 
CleanJet®+care temizliði

Fırın kapağı kapalı olduğunda 
otomatik olarak başlar Temizleme!

 Uyarı!
Pişirme odasının kapısını temizleme sırasında açmayınız – temizleyici 
kimyasal maddelerin ve artık nemin çıkması mümkün – Tahriş ve 
yanma tehlikesi!
CleanJet®+care temizliði sona erdikten sonra piþirme kabininin 
tamamýnda temizleyici kalýntýsý kalýp kalmadýðýný kontrol ediniz 
(hava iletim tepsisinin arkasýna da bakýnýz). Kalýntýlarý temizleyiniz ve 
tüm kabini (hava iletim tepsisinin arkasý da dahil olmak üzere) el duþu 
ile iyice durulayýnýz – Tahriþ tehlikesi!

 
CleanJet®+care temizleme sürecini başlatmadan önce asma platformları ya da mobil raflık tekrar kurallara 
uygun şekilde pişirme odasına yerleştirilmelidir. 

From Software-Version 04-01-11



CleanJet dursun mu?

CleanJet Hafif

Çıkartın

CleanJet DURDURMA

Kapıyı açın

1:20

Kapıyı 
açmayın

0:09

9:24

TürkçeAyarlar
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10 dakikayı geçen elektrik kesintisinde ya da cihaz kapatıldığında ekran "CleanJet durdurma" bilgisini gösterir. 
Eğer CleanJet® durdurulması 20 saniye içinde ekrana basılarak onaylanmazsa etkin CleanJet®+care programı 
durmadan sonuna kadar devam eder.

CleanJet®+care'i durdurmak

Tuşa basınız Temizlik tabletlerini (eðer halen 
varsa) çýkartýnýz

Pişirme odası kapısını kapatınız, 
pişirme odası durulanıyor

Durulama süresi gösterilir

 Uyarý!
Temizlik tabletlerine sadece 
güvenlik eldiveniyle dokununuz – 
Tahriþ tehlikesi!

CareControl – 
CleanJet®+care durdurma

CleanJet®+care – GEREKLI
Bu fonksiyon ile temizleme talebi aralıklarını uzatabilirsiniz. 
Bu özellik, pişirme odasının uzun vadeli olarak daha az kirlendiği uygulamalar içindir. (örn. fırında pişirme uygula-
maları).

İşlev tuşuna basınız Ayarları seçiniz CleanJet®+care sembolünü seçiniz

           “kırmızı” CleanJet®+care – Uzatılmış talep 

           “mavi” CleanJet®+care – Standart talep



Delta-T

62°         11°

20 °C
62°         11°

0:24

Progh:m
m:s

Ayarlar
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Delta-T pişirme

Delta-T = merkez ve pişirme odası arasındaki sıcaklık 
farkı.
Pişirme odası ısısının pişirmenin sonuna doğru yavaş bir 
biçimde artması ve merkez sıcaklığa karşı sürekli farklı 
kalması etin daha uzun süre pişmesini sağlar (sadece 
kombi pişirici modunda seçilebilir).

İşletim türünü seçiniz İşlev tuşuna basınız Mutfak şapkası tuşuna basınız

Delta-T tuşuna basınız Delta ısısını ayarlayınız İstediğiniz merkez sıcaklığını 
ayarlayınız

Alternatif olarak Delta-T pişirme süresi için bir zaman süresi 
ayarlayabilirsiniz.



62°         11°

100 °C

0:15

 100 °C

 0:15

Türkçe

10.07.07 IP°C
°FAyarlar
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İşlev tuşuna basınız Ayarlarý seçiniz 1/2 enerji tuşuna basınız

Radyatörlerin çektiği güç % 50 azaltılır (örneğin Tip 10 x 1/1 GN 18 kW'tan 9 kW'a). SelfCooking Control® 
modunda seçilemez!

1/2 enerji

 Yarım enerjili pişirmede pişirme süreleri uzuyor. Pişirilen malzemenin kalitesi düşebilir.

Güç alımı enerji tasarruf cihazı tarafından kesilirse bu durum ekranda gösterilir (sadece kombi pişirici modunda).

Enerji eniyileştirme bağlantısı (sadece elektrikli cihazlarda!)

„E/2“ (yarım enerji) gösterilir



28.06.076:3028.06.076:30

16:24

6:30

9:24

9:24

28.06.076:30

care

care

careAra
yıkama

Ara
yıkama

Ara
yıkama

Ayarlar

Ayarlar
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Cihazınızı otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.
Dikkat! Gıda malzemelerinin uzun süre soğutulmayan ya da ısıtılmayan pişirme odasında muhafaza edilmesi 
hijyen açısından çok sakıncalıdır!

Otomatik başlatma zamanı

İşlev tuşuna basınız Başlatma zamanı tuşuna basınız Son ayarlanan başlatma zamanı 
gösterilir

Zamanı seçiniz ve merkez ayar 
panelinde ayarlayınız

Tarih seçiniz ve merkez ayar 
panelinde ayarlayınız - birkaç defa 
basarak onaylayınız

İşletim türünü seçiniz ve ihtiyaca 
göre ayarlayınız

İşlev tuşuna basınız Başlatma zamanı tuşuna basınız

Başlatma zamanını devreden çıkarmak

Başlatma zamanı etkindir.Sırayla 
gerçek zaman ve başlatma zamanı 
gösterilir 

 
Pişirme odasının kapısı kapalı olmalıdır!
Başlatma zamanı etkin olunca pişirme odasının ışıklandırma sistemi 
söner.

 
kırmızı = Başlatma zamanı etkin
mavi =  Başlatma zamanı etkin 

değil



CalcCheck

CalcCheck

Model

Service✆Info

Kireç çözme

9:24

9:24

Ayarlar

Ayarlar
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CalcDiagnose System® buhar jeneratörünü durular ve boşaltır. Ayrıca CalcDiagnose System® buhar jeneratörünün 
kireçlenme durumunu tesbit eder. Buhar jeneratörünün kireçlenme derecesi kırmızı çubuklarla görüntülenir.

 
 Görüntü 8 kırmızı çubuk – ekranda gösterilir                      
Ekrana dokunulduğunda mesaj silinir.  
Buhar jeneratörünün gelecek 3-4 hafta içinde kirecini çözünüz.

Görüntü 9 kırmızı çubuk – ekranda gösterilir 
Mesaj 30 saniye sonra otomatik olarak silinir. 
Buhar jeneratörünün kireci en geç iki hafta sonra çözülmeli!
Kireç çözme ile ilgili sorularınız için lütfen yetkili SERvISE başvurunuz.

CalcDiagnose System® (CDS)

Buhar jeneratörünün boşaltılması
Buhar jeneratörünü sevkiyat öncesinde ya da buzdan korumak için boşaltabilirsiniz.

İşletim türünü seçiniz, işlev 
düğmesine basınız ve pişirme 
odasının kapağını açınız

Teknik tuşuna basınız Boşaltma düğmesine basınız - 
buhar jeneratörü boşaltılıyor

İşlev tuşuna basınız Teknik tuşuna basınız Kireçlenme derecesi gösteriliyor



Kireç çözme

Kireç çözme

Pişirme odası çok sıcak

Kapıyı 
açmayın

Bekleyin
Buhar jeneratörünü soğutma

Ayarlar
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Pişirme odası sıcaklığı 75 °C'den 
yüksek olursa "Pişirme odası çok 
sıcak" gösterilir. "Cool Down"u 
seçiniz (bkz. "Cool Down" bölümü)

Buhar jeneratörü boşaltılıyor Sol asma platformunu ve hava 
iletim tepsisini çıkartınız

Hortumu gösterilen işarete kadar 
buhar girişine yerleştiriniz

Buhar jeneratöründe kireç çözme

İşlev tuşuna basınız Teknik tuşuna basınız "Kireç çözme"yi seçiniz

 Uyarı!
Tehlikeli kimyasal madde – Tahriş 
tehlikesi! Aşağıdaki koruyucu 
giysileri kullanınız: Koruyucu 
kıyafet, koruyucu gözlük, 
koruyucu eldiven, koruyucu 
maske, cihaz üreticisinin kireç 
çözme pompası.

İşaretlerin anlamları kireç 
çözme pompasının uyarılarında 
açıklanır.

Cihazın zarar görmesini önlemek için ekranda "CalcCheck" gösterildiğinde buhar jeneratörünün kireci 
çözülmelidir.

  
Sadece cihaz üreticisinin kireç çözücüsünü ve aksesuarını kullanınız.  
- Elektrikli kireç çözme pompası – Ürün No.: 60.70.409 
- Kireç çözücü, 10 litrelik bidon – Ürün No.: 6006.0110
Bidon ve kireç çözme pompasının üzerindeki uyarılara dikkat ediniz.



Kireç çözme

5,0 l              Kireç çözücü

5,0 l              Kireç çözücü

Doldurmayı bitirin

Buhar jeneratörünün kireç
çözme işlemi bitti

0:00
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Asma platformunu geri yerleştiriniz 
ve hortumu tel askı ile sabitleştiriniz

Kireç çözme sıvı bidonunu pişirme 
odasına yerleştiriniz ve hortumu 
bidonun içine yerleştiriniz

Gösterilen kireç çözucu miktarını 
(örneğin 5,0 l) yavaşça doldurunuz

Buhar jeneratöründe kireç çözme

  
Kireç çözücü sıvı kireç 
ile reaksiyona girer ve 
köpükleşmeye neden olabilir.

Kireç çözücü aksesuarını çıkartınız, 
hava iletim tepsisini ve sol asma 
platformunu geri yerleştirip 
kilitleyiniz

"Doldurmayı bitiriniz"'e basınız – 
İşlem başlıyor

Geri düğmesine basınız – İşlem 
durduruluyor

Buhar jeneratöründe kireç artığı bulunursa bu durum CDS göstergesinde kırmızı çubuklarla gösterilir. İhtiyaca 
göre kireç çözme işlemini tekrarlayabilirsiniz.

 Uyarı!
Tehlikeli kimyasal madde – Tahriş tehlikesi! 
Hortumlarda kireç çözücü artıkları bulunabilir. Kireç çözücü 
aksesuarları suyla durulayınız.
Aşağıdaki koruyucu giysileri kullanınız: Koruyucu kıyafet, koruyucu 
gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.



Bekleyin
Buhar jeneratörünü soğutma

2:01

DURDURMA

1:06

Buhar jeneratörünün kireç
çözme işlemi bitti

1:06
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Kireç çözme işlemini durdurmak

Geri düğmesine basınız – İşte o 
kadar!

Kireç çözücü aksesuarını çıkartınız, 
hava iletim tepsisini ve sol asma 
platformunu geri yerleştirip 
kilitleyiniz

"Durdurma"'ya basınız – Durdurma 
programı en az 1 saat 6 dakika 
sürer.

Geri düğmesine basınız – İşlem 
durduruluyor

 Uyarı!
Tehlikeli kimyasal madde – Tahriş tehlikesi! 
Hortumlarda kireç çözücü artıkları bulunabilir. Kireç çözücü 
aksesuarları suyla durulayınız.
Aşağıdaki koruyucu giysileri kullanınız: Koruyucu kıyafet, koruyucu 
gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.

Cihazı kapatınız ve tekrar açınız

Kireç çözücü sıvı daha doldurulmadı.

Kireç çözücü sıvı önceden dolduruldu.
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Buhar püskürtücüsünün kirecini çözmek

Ayda bir kez buhar püskürtücüsünde kireç artıklarını kontrol ediniz. 

Cihazı kapatınız. Sol asma platformunu çıkartınız Hava iletim tepsisini açınız

Buhar püskürtücüsünün özel 
somununu çözünüz (sola çeviriniz - 
15'lik anahtar).

Buhar püskürtücüsünü kireç 
çözücü sıvıya yatırınız ve bekletiniz 
(buhar püskürtücüsü kireçsiz 
olmalıdır) 

Montajı adımları tersine 
tamamlayarak yapınız – 
çıkartmadan önceki duruma dikkat 
ediniz

 Uyarı!
Tehlikeli kimyasal madde – Tahriş tehlikesi! 
Aşağıdaki koruyucu giysileri kullanınız: Koruyucu kıyafet, koruyucu 
gözlük, koruyucu eldiven, koruyucu maske.
Buhar püskürtücüsünün kireci çözüldükten sonra suyla iyice 
durulayınız.



H

H H P

P P ?

9:24

Ayarlar
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USB hafıza ünitesi (USB Stick)

USB Stick'i kullanım panelinin 
altındaki arayüze yerleştiriniz

İşlev tuşuna basınız Stick tuşuna basınız

USB hafıza ünitesi göstergesi (USB Stick)

USB Stick bağlı, veri yok USB Stick bağlı, veri yok, Stick 
yazma korumalı

USB Stick bağlı, HACCP dosyası var 

USB Stick bağlı, HACCP dosyası 
var, Stick yazma korumalı

USB Stick bağlı, HACCP dosyası 
Stick'e kopyalandı

USB Stick bağlı, program dosyası 
var

USB Stick bağlı, program dosyası 
var, Stick yazma korumalı

USB Stick bağlı, program dosyası 
Stick'e kopyalandı

USB Stick bağlı, yazım hatası

USB Stick bağlı, yazma işlemi 
sürüyor, çıkartmayınız!

USB Stick ile cihazdan pişirme programlarını ve HACCP verilerini okuyabilirsiniz.
Cihaz üreticisinin USB Stick'i gereklidir, ürün No.: 42.00.035
USB hafıza ünitesinin durumu ekranda gösterilir:



Start

8:2426.06.07

8:2406.07.07

8:2406.07.07HACCP

Info

Prog

Update

9:24

Ayarlar
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HACCP işlem verileri daima cihaz arayüzü üzerinden bildirilir. Ayrıca HACCP işlem verileri 10 gün süreyle kaydedilir 
ve gerektiğinde cihaz arayüzünden çıkarılır. Bu işlem için bir PC ya da dizüstü bilgisayar gereklidir. Özellikler için 
bkz. CombiLink® kullanım kılavuzu.

HACCP günlüğü

USB Stick'i kullanım panelinin 
altındaki arayüze yerleştiriniz

İşlev tuşuna basınız Stick düğmesine basınız

HACCP tuşuna basınız Süreyi seçiniz ve merkez ayar 
panelinde ayarlayınız

"Start"'a basınız

Aşağıdaki veriler günlüğe yazılıyor:
– Şarj No. – Saat – Pişirme programı adı
– Pişirme odası sıcaklığı – Merkez sıcaklık – Kapı açık/kapı kapalı
– İşletme türünün değişmesi – CleanJet®+care temizleme – 1/2 enerji
–  Bağlanma enerji optimasyon ünitesi



HACCPProg

ProgProg

HACCPProg

ProgProg

9:24

Ayarlar
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Program giriş ve çıkışı

USB Stick'i kullanım panelinin 
altındaki arayüze yerleştiriniz

İşlev tuşuna basınız Stick düğmesine basınız

Program çıkışı:
Pişirme programları USB Stick 
üzerine kopyalanıyor

Program girişi:
Pişirme programları cihaz 
hafızasına kopyalanıyor – cihaz 
otomatik olarak çalışmaya başlıyor

Pişirme programlarınızı cihaz üreticisinin USB Stick'ine kopyalayabilirsiniz. Pişirme programlarınızı sonra bir 
bilgisayara aktarabilirsiniz.

USB sembolü mavi olarak görüntülendiğinde kaydetme işlemi tamamlanmıştır. Program adları değişik oldukları 
sürece önceden var olan programlar etkilenmez. Program adı aynı olduğunda eski programın yerine yeni 
program gelir.



HACCP

Info

Prog

Update

HACCP

Info

Prog

Update

9:24

9:24

Ayarlar

Ayarlar
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Yeni yazılımlı USB Stick'i arayüze 
takınız

İşlev tuşuna basınız Stick düğmesine basınız 

Güncelleme düğmesine basınız, 
yazılım güncellenir – cihaz otomatik 
olarak çalışmaya başlar

Yazılım güncelleme

USB Stick ile yazılımı güncelleyebilirsiniz.

USB Stick'i arayüze takınız İşlev tuşuna basınız Stick düğmesine basınız 

Bilgi düğmesine basınız, veriler 
USB Stick'e kopyalanır

Basit hata arama için servis verileri USB Stick üzerine kopyalanabilir.

Servis verilerinin indirilmesi

Yazılım güncellemesi için sadece orijinal RATIONAL USB çubukları 
kullanılmalıdır. USB çubuğunda yalnızca yazılımın bulunduğundan  
ve başka verilerin olmadığından emin olunuz.



8:55 h:m
m:s

am/pm
24 h         Türkçe

9:24

8:55 h:m
m:s

am/pm
24h 8:55 h:m

m:s
am/pm

24h 8:55 h:m
m:s

am/pm
24h

Ayarlar

10.07.07 IP°C
°F

10.07.0710.07.0710.07.07 IPIPIP °C
°F

°C
°F

°C
°F
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İşlev tuşuna basınız "Ayarlar"ı seçiniz

Gerçek zamanı seçiniz ve merkez 
ayar panelinde ayarlayınız

Tarihi seçiniz ve merkez ayar 
panelinde ayarlayınız

Dili seçiniz ve merkez ayar 
panelinde ayarlayınız

Ayarlar

Gerçek zaman Tarih Dil

Gerçek zaman formatı Pişirme zamanı 
formatı

Sıcaklık formatı

Gerçek zaman formatına basınız. 
Ayarlı geçerli zaman formatı 
kırmızı ışıkla gösterilir (tarih formatı 
otomatik olarak ayarlanır)

Pişirme zamanı formatına basınız. 
Ayarlı pişirme zamanı formatı 
kırmızı ışıkla gösterilir.
h:m Saatler : Dakikalar
m:s Dakikalar : Saniyeler
Programlama: Zaman formatı her 
program adımı için değiştirilebilir.
Örnek:  
Program adımı 1 (h:m),  
Program adımı 2 (m:s)

Sıcaklık formatına basınız. Ayarlı 
sıcaklık formatı (Celsius ya da 
Fahrenheit) kırmızı ışıkla gösterilir

Ayarlar



Türkçe

SÜRE SÜRE

SÜRE

20 sec

9:24

Ayarlar
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Ayarlar

Bildirim sesi ayarları 

Bildirim sesi tuşuna basınız

Ses derecesi Pişirme işlemleri 
süresi 

Süre LevelControl®

Ses derecesi düğmesine basınız ve 
merkez ayar paneliyle ayarlayınız

Tuşa basınız ve bildirim sesinin 
süresini merkez ayar paneliyle 
ayarlayınız

Tuşa basınız ve LevelControl® 
programları için süreyi merkez ayar 
paneliyle ayarlayınız

Türkçe Türkçe Türkçe

Kontrast tuşuna basınız ve merkez 
ayar paneliyle ayarlayınız

Fabrika ayarları düğmesine kısa 
basınız

"Fabrika ayarlarına dön" düğmesini 
seçiniz ve basılı tutunuz. Bütün 
ayarlar fabrika ayarlarına geri alınır

Kontrast ayarı Fabrika ayarlarına 
dönmek

İşlev tuşuna basınız "Ayarlar"ı seçiniz



İP adresi

Düzenle m nopqrstuvcdefghijkl Silme Kaydetme

168.65.11.239

Subnet maskesi

Düzenle m nopqrstuvcdefghijkl

Silme Kaydetme

255.255.0.0İP adresi

168.65.11.241

255.255.1.1

9:24

8:55 h:m
m:s

am/pm
24hAyarlar

10.07.07 IP°C
°F
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İşlev tuşuna basınız "Ayarlar"ı seçiniz İP tuşuna basınız

Cihazınız ethernet arayüzüne sahip ise (zorunlu olmayan aksesuar) yerel bir bilgisayar ağına (LAN/Ethernet) 
bağlanabilir. Cihaz kimliği için "İP adresi", gerektiğinde "Subnet maskesi" ve "Gateway adresi" girilmelidir. "İP 
adresi", "Subnet maskesi" ve "Gateway adresi" yerel bilgisayar sistem administratörünüz tarafından verilir.

"Düzenle"'ye basınız İsteğinize göre İP adresini silin ya 
da değiştiriniz

"İP adresi"'ni kaydediniz 

"İP adresi"'ni değiştirmek

"Subnet maskesi" ya da "Gateway 
adresi"'ni merkez ayar paneliyle 
seçiniz

"Düzenle"'ye basınız İhtiyaca göre "Subnet maskesi" ya 
da "Gateway adresi"'ni siliniz ve 
değiştiriniz

"Subnet maskesi/Gateway adresi"'ni değiştiriniz

"Subnet maskesi" ya da "Gateway 
adresi"'ni kaydediniz 

İP adresi/Subnet maskesi/Gateway adresini değiştiriniz
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Aşağıdaki denetim işlemleri teknik bilgisi olan personel tarafından yapılabilir. Sadece cihaz üreticisinin orjinal 
yedek parçalarını kullanınız.

Ev tekniği

Kilidin kaldıracını sola doğru 
bastırınız, filtreyi sola doğru itiniz ve 
aşağıya doğru çıkarınız.
-  Hava filtresi en az ayda 1 kez 

bulaşık makinesinde yıkanmalı. 
Kuruduktan sonra tekrar yerine 
yerleştiriniz.

-  Hava filtresini yılda en az 2 defa 
değiştiriniz.

-  Cihazı hava filtresi olmadan 
çalıştırmayınız.

Kapı contası pişirme odasında 
bulunan bir raya takılıdır.
-  Eski contayı rayından çıkartınız
-  Rayı temizleyiniz
-  Yeni contayı raya takınız (contayı 

rayda tutan yerleri sabunlu suyla 
ıslatınız)

-  Contanın dikdörtgen şeklindeki 
bölümü tam olarak çerçeveye 
takılı olmalıdır.

Pişirme odası contaları: 
 Ürün No.: 
6 x 1/1 GN 20.00.394 
6 x 2/1 GN 20.00.395
10 x 1/1 GN 20.00.396 
10 x 2/1 GN 20.00.397 
20 x 1/1 GN 20.00.398 
20 x 2/1 GN 20.00.399 

Önce cihazın bina tarafından 
elektrik bağlantısını kesiniz! 
-  Pişirme odasındaki cihaz gider 

akışının üzerini kapatınız
-  Çerçeveyi camı ve contasıyla 

birlikte çıkartınız
-  Halojen ampülünü değiştiriniz 

(Ürün No.: 3024.0201), ampüle 
elle dokunmayınız)

-  Conta çerçevesini de değiştiriniz 
(Ürün No.: 40.00.094)

-  Çerçeveyi camı ve contalarıyla 
birlikte vidalayınız

Hava filtresinin 
temizlenmesi 

Kapı contasının 
değiştirilmesi

Halojen lambasının 
değiştirilmesi



Chef✆Line

ChefLine

     Tel:

Service✆ Info

Servis 23

     Tel:

Kireç çözme

9:24

9:24

Ayarlar

Ayarlar
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Chef✆Line telefon numarasına ulaşabilirsiniz.

Service✆Info

Servis bildirimi yoksa servis bilgilerinde yetkili servisin telefon numarası gösterilir.
Servis bildirimleri otomatik olarak 10 dakikada bir gösterilir.
Bkz. "Arıza bildirimleri" bölümü.

Servis bilgisi bölümünde mevcut servis bildirimleri gösterilebilir.

İşlev tuşuna basınız Mutfak şapkası tuşunu seçiniz "Chef✆Line" seçiniz

İşlev tuşuna basınız Teknik tuşuna basınız "Service✆Info" seçiniz

Chef✆Line telefon numarası 
gösterilir

Servis destek hattının telefon 
numarası gösterilir

Chef✆Line    



     No.:

     SW.:

Mode

     Mod.:

     TURKISH

Hamur işi Pizza BanketTabakta Şarj şeklinde Fin

SCC mobil tabak raflığı kullanımı

9:24

9:24

Ayarlar
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Cihaz ve yazılım kimliği "Model" işleviyle görüntülenebilir.

"Model" - Cihaz ve yazılım kimliği

Yardım işlevi

İşlev tuşuna basınız Yardım tuşuna basınız Yardım metni ekranda gösterilir

Seçme düğmesine basınız ve 
merkez ayar paneliyle ilerleyiniz

Cihazın çeşitli olanaklarını kolay şekilde kullanabilmeniz için cihazınızda yardım metinleri kaydedilmiştir. Ekranda 
"?" gösterildiğinde yardım işlevini kullanabilirsiniz.

Yardım işlevi dahilinde istediğiniz pişirme programı doğrudan seçilebilir.

İşlev tuşuna basınız Teknik tuşuna basınız "Model" seçiniz

Cihaz ve yazılım kimliği gösterilir



Servis 23

     Tel:

     Tel:
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Arıza bildirimleri

Cihazınızda arıza meydana  
geldiğinde bu bildirimler ekranda 
belirir. 

Cihazın pişirme işlemleri için engel 
olmayan arızaları geri düğmesine 
basarak ortadan kaldırabilirsiniz.

Arıza bildirimi Ne zaman ve nasıl Tedbirler

Servis 10 Başlattıktan sonra 30 saniye boyunca "Ok tuşuyla" iptal edilebilir. Cihaz pişirme işlevini yerine 
getirebilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 11 Başlattıktan sonra 30 saniye boyunca "Ok tuşuyla" iptal edilebilir. Cihaz pişirme işlevini yerine 
getirebilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 12 Başlattıktan sonra 30 saniye boyunca "Ok tuşuyla" iptal edilebilir. Cihaz pişirme işlevini yerine 
getirebilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 14 Başlatıldığında 30 saniye için "Ok tuşuyla" iptal edilebilir. Cihaz sadece kuru ısı 
işletim türüyle kullanılabilir. Lütfen yetkili servisi 
arayınız!

Servis 20 30 saniye işletim türü 
değiştirildiğinde, başlatmada ya da 
SelfCooking Control® işletim türleri 
seçildiğinde gösterilen bildirim.

SelfCooking Control® işletim türleri ve programlarıyla 
çalışmak mümkün değil. Kombi pişirici modunda 
kısıtlı şekilde çalışmak mümkün. Lütfen yetkili servisi 
arayınız!

Servis 21 Başlatıldığında 30 saniye için SelfCooking Control® işletim türleri ve programlarıyla 
çalışmak mümkün değil. Kombi pişirici modunda 
kısıtlı şekilde çalışmak mümkün. Lütfen yetkili servisi 
arayınız!

Servis 23 Sürekli gösterilir. Cihazı kapatınız – Yetkili servisi arayınız!

Servis 24 Sürekli gösterilir. Cihazı kapatınız – Yetkili servisi arayınız!
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Arıza bildirimi Ne zaman ve nasıl Tedbirler

Servis 25 CleanJet®+caretemizleme sırasında 
30 saniye için gösterilir.

CleanJet®+care işlevi yok!  
- Su musluğunu tam açınız  
-  Su girişi filtresini kontrol ediniz 
- Küveti pişirme odasından çıkartınız 
-  Hata bulunamazsa lütfen yetkili servisi arayınız. 
-  CleanJet®+care temizleme çalışırken Servis 25 

gösterilirse tabletleri pişirme odasından çıkartınız ve 
pişirme odasını el duşuyla temizleyiniz (hava iletim 
tepsisinin arkasını da)

-  Cihaz pişirme işlevini kısa süre için yerine getirebilir. 

Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 26 Sürekli gösterilir. Arıza bildirimi CleanJet®+care temizlemesi sırasında 
gösterildiğinde "CleanJet® durdur"'a basınız. 
"CleanJet® durdur"'a bastıktan sonra arıza bildirimi 
sürerse lütfen tabletleri pişirme odasından çıkartınız 
ve pişirme odasını el duşuyla temizleyiniz (hava iletim 
tepsisinin arkasını da). Lütfen yetkili servisi arayınız! 

Servis 27 Başlattıktan sonra 30 saniye boyunca CleanJet®+care mümkün değil! Cihazın güç alımını 5 
saniye boyunca kapatınız ve tekrar açınız.

Servis 28 Başlattıktan sonra 30 saniye boyunca Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 29 Sürekli gösterilir. Lütfen kullanım panosu altındaki hava filtresini kontrol 
ediniz ve gerektiğinde temizleyiniz ya da yenileyiniz. 
Cihazın dıştan bir ısı kaynağının etkisi altında kalıp 
kalmadığını kontrol ediniz. Servis bildirimi devam 
ederse lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 30 Başlatıldığında 30 saniye için Isı ayarı işlevi yok! Cihaz kısıtlı şekilde pişirmek için 
kullanılabilir. 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. Fonksiyon yok! Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 33 gazlı 
cihazlar

4 kez Reset'ten sonra sürekli 
gösterilir.

Fonksiyon yok! Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 34 Sürekli gösterilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Arıza bildirimleri
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Arıza bildirimi Ne zaman ve nasıl Tedbirler

Servis 40 CleanJet®+care temizliği sırasında 
30 saniye için gösterilir.

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

Servis 41 CleanJet®+care temizliği sırasında 
30 saniye için gösterilir.

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

Servis 42 CleanJet®+care temizliği sırasında 
30 saniye için gösterilir.

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

Servis 43 CleanJet®+care temizliği sırasında 
30 saniye için gösterilir.

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

Servis 44 CleanJet®+care temizliği sırasında 
30 saniye için gösterilir.

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

Servis 100 Sürekli gösterilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 110 Sürekli gösterilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Servis 120 Sürekli gösterilir. Lütfen yetkili servisi arayınız!

Arıza bildirimleri
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Yetkili servisi aramadan önce

Hata Olası neden Çözüm

Cihaz kapısından su 
damlıyor.

Kapı tam kapalı değil.  

Kapı contası aşınmış ya da 
arızalı.

Kurallara uygun şekilde kapatılmış büyük 
cihazlarda kapı kolu aşağıya doğru durur. 

Kapı contasını değiştiriniz (bkz. "Ev tekniği" 
bölümü).
Uzun cihaz ömrü için bakım uyarıları: 
-  Kapı contasını her işlem sonunda nemli bir bezle 

temizleyiniz.
-  Çoğunlukla ızgara için kullanıldığında (kuvvetli 

yağ artıkları nedeniyle) kapı contası daha sık 
aralıklarda nemli bir bezle temizlenmelidir.

-  Cihaz uzun süre ürünsüz kullanıldığında 
pişirme odasının sıcaklığını 180 °C'nin üstüne 
ayarlamayınız.

Cihaz çalıştığı sıra pişirme 
odasında ses oluyor. 

Hava iletim tepsisi, 
asma platforları vs. tam 
sabitlenmemiş.

Hava iletim tepsisi ve asma platformlarını 
kurallara uygun şekilde pişirme odasına 
yerleştiriniz. 

Pişirme odası ışıklandırma 
sistemi çalışmıyor.

Halojen lambası bozuk. Lambayı değiştiriniz (bkz. "Ev tekniği" bölümü).

Su yetersiz "yanıp sönen 
musluk resmi''.

Musluk kapalı.

Cihazdaki su giriş filtresi kirli.

Musluğu açınız.

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 seviye ayarı doğru 
değil. Su çıkışı tıkalı.

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

Su çıkışını (HT borusu) çekiniz ve temizleyiniz. 
Pişirilen malzeme sıklıkla yüksek yağ oranına 
sahipse ya da çıkış borusunun eğimi az olursa 
tıkanma meydana gelebilir. Çözüm: Çıkış 
borusunu kurulum kılavuzunda belirtildiği şekilde 
monte ediniz.Cihazı belli zaman aralıklarıyla 
CleanJet®+care ile temizleyiniz.
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Yetkili servisi aramadan önce

Hata Olası neden Çözüm

Cihaz açıldıktan sonra 
işlevler çalışmıyor.

Dış ana şalter açık değil.

Binanın sigortasında sorun 
var. 

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

Ana şalteri açınız.  

Binanın sigortalarını kontrol ediniz. Pişirme 
odasını 20 °C'nin (68 °F) üstünde bir ısıya 
getiriniz.

Cihazı sadece don olmayan odalarda kullanınız 
(bkz. kurulum kılavuzu).

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

Su fazla yumuşak.

Çıkış doğru montaj edilmedi.

Lütfen yetkili servisi arayınız!

Çıkış montajını Kullanım Kılavuzu göre yapınız.

CleanJet®+care işlemi 
sırasında zaman göstergesi 
tekrar yükseliyor.

CleanJet®+care işlemi arızalı. Hava iletim tepsisi ve asma platformlarının 
pişirme odasında kurallara uygun şekilde 
sabitlendiğine dikkat ediniz. CleanJet®+care 
temizleme işlemi sırasında pişirme odasında kap 
ya da tepsi bulunmamalıdır 

Gazlı cihazda "Polariteyi 
değiştiriniz" bildirimi 
gösteriliyor.

Güç alımının polaritesi doğru 
bağlı değil.

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

Gazlı cihaz sürekli Reset 
gösteriyor.

Cihazın gaz alımı kesilmiş.
Gaz basıncı çok az.

Gaz vanasını açınız.
Tavan havalandırma sistemini açınız.
Cihazın gaz bağlantısını kontrol ettiriniz.

İşletim türleri düğmesi yanıp 
sönüyor

Pişirme odası fazla sıcak Pişirme odasının sıcaklığını „Cool Down 
(soğutma)“ işleviyle azaltınız (bkz. Kullanım 
Kılavuzu "Genel kullanım uyarıları", "Cool Down")
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CE Uygunluk Beyanı Elektrikli Cihazlar

geprüfte
Sicherheitoppure oppure

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
D-86899 Landsberg/Germany
www.rational-ag.com

Product: Commercial CombiSteam Ovens Electric Appliances
Types: CombiMaster CM61, CM62, CM101, CM102, CM201, CM202
 SelfCooking Center SCC61, SCC62, SCC101, SCC102, SCC 201, SCC 202

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:
CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:
D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:
DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:
EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:
F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:
FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:
GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:
GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.
H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:
HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:
I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:
LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:
Lv Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:
NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:
P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:
PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:
RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:
RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:
S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:
SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:
SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:
TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:

Machinery Directive MD 2006/42/EC
Including Low voltage Directive LvD 2006/95/EC
(EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2.2006; EN 60335-2-42:2003; EN 50366:2003+A12006)

Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC  
(EN 55014-1:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-11:2000; EN 55014-2:1997+A1:2001)

LvD and EMC: Product Certification and CE Surveillance by vDE (0366).

Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC

EN 1717: 2001-05 Protection against pollution of potable water in water installations and
general requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DvGW

Landsberg, 01.12.2009 i.v. Bruno Maas i.v. Roland Hegmann 
 Manager R & D Product Architect Electric Appliances
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CE Uygunluk Beyanı Gazlı Cihazlar

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
D-86899 Landsberg/Germany
www.rational-ag.com

Product: Commercial CombiSteam Ovens Gas Heated Appliances
Types: CombiMaster CM61G, CM62G, CM101G, CM102G, CM201G, CM202G
  SelfCooking Center SCC61G, SCC62G, SCC101G, SCC102G, SCC 201G, SCC 202G

BG Фирма Ратионал потвърждава, че тези продукти съответстват на следващите директиви на ЕС:
CZ Firma RATIONAL prohlašuje, že výrobky jsou v souladu s následujicimi směrnicemi EU:
D Konformitätserklärung. RATIONAL erklärt, dass diese Produkte mit den folgenden EU-Richtlinien übereinstimmen:
DK RATIONAL erklaerer at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
E RATIONAL declara que estos productos son conformes con las siguientes Directivas Europeas:
EE RATIONAL kinnitab, et antud tooted vastavad järgmistele EU normidele:
F RATIONAL déclare que ces produits sont en conformité avec les directives de l’Union Européenne suivantes:
FIN RATIONAL vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavien EU direktiivien vaatimukset:
GB RATIONAL declares that these products are in conformity with the following EU directives:
GR RATIONAL δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Ε.Ε.
H Mi, a RATIONAL kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek az Europal Unio kövelkezö irányelveinek:
HR RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi sukladni slijedeĉim smjernicama EU:
I RATIONAL dichiara che questi prodotti sono conformi alle seguenti Direttive della Comunità Europea:
LT RATIONAL patvirtina, kad šie produktai atitinka žemiau išvardintas ES normas:
Lv Firma RATIONAL pazino, ka izstrãdãjumi atbilst sekojoŝām ES normām:
NL RATIONAL verklaart, dat deze producten in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:
P A RATIONAL declara que estes produtos estāo em conformidade com as seguintes directivas EU:
PL Firma RATIONAL oświadcza, że dane wyroby są zgodne z niniejszymi wytycznymi UE:
RO Societatea RATIONAL declară că aceste produse sunt in conformitate cu următoarele directive ale Uniunii Europene:
RU Фирма Ратионал заявляет, что данные изделия отвечают следующим нормам ЕС:
S RATIONAL försäkrar att dessa produkter är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
SER RATIONAL izjavljuje da su ovi proizvodi u saglasnosti sa sledeċim smernicama EU:
SI RATIONAL izlavlja, da so ti izdelki v skladu z naslednjimi smernicami EU:
SK Firma RATIONAL prehlasuje, že výrobky sú v súlade s nasledovnými smernicami EU:
TR RATIONAL bu ürünlerin Avrupa Birliği’ nin aşşağidaki Direktiflerine uygunluğunu onaylar:

Directive on Appliances Burning Gaseous Fuels 2009/142/EC (EN 203-1:2005 + A1:2008; EN 203-2-2:2006, EN 203-3:2009)  
Including Low voltage Directive LvD 2006/95/EC (EN 60335-1:2002 + C1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2+C1:2006 
+ A12:2006 + A1/C11:2007 + A13:2008; EN 60335-2-42:2003 + A1:2008; EN 60335-2-102:2006 + A1:2009; EN 
62233:2008)  
Including Electro Magnetic Compatibility EMC 2004/108/EC (EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997+A1:2001 +  
A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005)  
EC Type-Examination and CE Surveillance E 4470 by KIWA Gastec.  
Machinery Directive MD 2006/42/EC 
Restriction of Hazardous Substances RoHS 2002/95/EC 
Gastec QA High Efficiency Label (QA KE 174) and Gastec QA Low NOx Label (QA KE 175)  
EN 1717: 2001-05 - Protection against pollution of potable water in water installations and general  
requirements of devices to prevent pollution by backflow – certified by DvGW.

Landsberg, 30.07.2010 i.v. Bruno Maas i.v. Rainer Otminghaus 
 Manager R & D Product Architect Gas Appliances



ClubRATIONAL

Şimdi kaydolun ve üye olun!
Üye olarak benzersiz, bilgi ve avantajlarla dolu  internet platformumuza ulaşabilirsiniz!

Bütün Club avantajlarınız bir arada:

Upgrade bedava
Daima en yeni SelfCooking Center® yazılımı!

Tek bir tuşa basarak yemek tarifleri
SelfCooking Center®'iniz için en iyi yemek tarifleri!

Bilgi indirme bölümü
Bütün cihaz model serileri için dokümantasyonlar

İsteğe göre elektronik posta olarak Chef✆Line
Şeften şefe uzmanca destek!

İsteğe göre eletronik postayla Service✆Info
RATIONAL Service her an hizmetinizde!

Üç aylık e-bülteni
Her zaman en son bilgiler elinizde!

Sıkça sorulan sorulara yanıtlar
Uzun zamandır bilmek istediğiniz şeyler!

Club üyeliği sizin için bedava!

Hemen bugün uye olun!

www.club-rational.com
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RATIONAL Großküchentechnik
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech/Germany
Tel.: +49 8191 327387
E-Mail: info@rational-online.de
www.rational-online.de

RATIONAL Belgium nv
Zandvoortstraat 10 Bus 5
2800 Mechelen/Belgium
Tel: +32 15 285500
E-mail: info@rational.be
www.rational.be

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
4 Rue de la Charente - BP 52
F-68271 WITTENHEIM Cedex
Tel: +33 389 570 555
E-mail: info@rational-france.fr
www.rational-france.fr

RATIONAL International AG HELLAS
19ο χλμ.Θεσ/νίκης-Περαίας Τ.Θ. 4317 
57019 Θεσσαλονίκη 
Τηλ: +30 23920 39410
rationalgreece@rational-online.gr 
www.rational-online.gr
RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
Ctra. de Hospitalet, 147-149 
Cityparc / Edif. Paris D
08940 Cornellá (Barcelona)/ SPAIN
Tel:  +34 93 4751750
E-mail: info@rational-online.es
www.rational-online.es

RATIONAL Italia S.r.l.
via Venier 21
30020 Marcon (VE)/ITALY
Tel: +39 041 5951909
E-mail: info@rationalitalia.it
www.rational-italia.it 

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Twentepoort West 7
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
Tel: +31 546 546000
E-mail: info@rational.nl
www.rational.nl

RATIONAL Sp. z o.o.
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa/POLAND
Tel: +48 22 8649326 
E-mail: info@rational-polska.pl
www.rational-polska.pl

RATIONAL Scandinavia AB
Kabingatan 11
212 39 Malmö/SWEDEN  
Tel: +46 40 680 85 00
E-mail: info@rational-scandinavia.se 
www.rational-scandinavia.se

RATIONAL Schweiz AG 
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
Tel.: +41 71 727 9092
E-Mail: info@rational-schweiz.ch
www.rational-schweiz.ch

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
Tel: +386 (0)2 8821900
E-mail: info@slorational.si
www.slorational.si

RATIONAL UK
Unit 4 Titan Court, Laporte Way 
Portenway Business Park
Luton, Bedfordshire, LU 4 8EF
GREAT BRITAIN
Tel: 00 44 (0) 1582 480388
E-mail: rational@rational-uk.co.uk
www.rational-uk.com

RATIONAL AUSTRIA GmbH 
Innsbrucker Bundesstrasse 67 
5020 Salzburg/AUSTRIA
Tel.:  0043 (0)662-832799 
E-Mail: office@rational-austria.at
www.rational-austria.at

РАЦИОНАЛЬ в России, СНГ и Балтике
117105 г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 25а, стр. 6
Тел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-russland.com
www.rational-russia.ru
RATIONAL International AG 
İstanbul İrtibat Bürosu
Acıbadem Cad., İbrahimağa
Konutları, C1-C Blok, No.: 39, 
Kadıköy, 34718 İstanbul
Tel./Faks: +90 (0) 216 339 98 18
E-mail: info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
156 Swann Drive
Derrimut, VIC 3030
Tel: +61 (0) 3 8369 4600
E-mail: info@rationalaustralia.com.au
www.rationalaustralia.com.au

RATIONAL NZ Ltd
208-210 Neilson Street
Onehunga, 1061
Auckland, 1643
Tel.: +64 (9) 633 0900
E-Mail: sales@rationalnz.co.nz
www.rationalnz.co.nz

RATIONAL International Middle East
Montana Building, Floor 303
Zaabeel Road, Dubai, UAE
Phone +971 4 337 5455
eMail: info@rational-middleeast.com
www.rational-middleeast.com

RATIONAL Canada Inc.
2410 Meadowpine Blvd., Unit 107
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
Toll Free: 1-877-RATIONAL (728-4662)
E-mail: postmaster@rationalcanada.com
www.rational-canada.com

RATIONAL USA Inc.
895 American Lane
Schaumburg, IL 60173
Toll Free: 888-320-7274
E-mail: info@rationalusa.com
www.rational-usa.com

RATIONAL International AG
Office Mexico
Innoparc 01
Heinrich-Wild-Strasse 202
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland     
Tel. en México: +52 (55) 5292-7538
eMail info@rational-mexico.com.mx
www.rational-mexico.com.mx

RATIONAL BRASIL 
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 113 - Itaim Bibi
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
Tel.: +55 (11) 3071-0018
Internet: www.rational-online.com.br
E-mail: info@rational-online.com.br

Tel: (03) 3812 -6222
 info@rational-japan.com

 www.rational-japan.com

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

www.rational-china.cn

RATIONAL Korea 

+82-2-545-4599
E-mail: info@rationalkorea.co.kr
www.rationalkorea.co.kr

RATIONAL India
Unit No 24, German Center
12th Floor, Building 9B
DLF Cyber City, Phase III
Gurgaon, 122002
Haryana, India 
Phone +91 124 463 58 65
info@rational-online.in
www.rational-online.in

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
Tel: +41 71 727 9090
Fax: +41 71 727 9080
E-mail: info@rational-international.com
www.rational-international.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
Tel.: +49 8191 3270
Fax: +49 8191 21735
E-Mail: info@rational-ag.com
www.rational-ag.com


