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Balíček All-Inclusive, který si skutečně zasluhuje svůj
název.
Chceme, abyste od samého počátku měli ze své investice co největší užitek.
A to po celou dobu životnosti a bez jakýchkoliv nákladů navíc.

ZDARMA! - Seznámení s přístrojem na místě
Předvedeme kuchařskému týmu ve vaší vlastní kuchyni, jak naše přístroje fungují a jak je
můžete nejlépe využít podle vašich konkrétních požadavků.

ZDARMA! – Academy RATIONAL
Pouze u nás je zahrnuto neustálé další vzdělávání. Získáte nové
kreativní nápady a postupy v kuchyni budete neustále zlepšovat.
Ukážeme vám, jak můžete svůj přístroj využívat ještě lépe. Můžete
se vzdělávat jakkoli často, sami nebo s celým vaším kuchařským
týmem. Můžete si vyměňovat zkušenosti s kolegy a jinými kuchaři –
celodenní semináře Academy RATIONAL k tomu nabízejí dostatek
prostoru.

 
Na stránkách www.rational-online.com se dozvíte, kde se ve vaší blízkosti
konají naše další semináře.

ZDARMA! – RATIONAL ConnectedCooking
Zcela jednoduše připojte svá zařízení RATIONAL k nejmodernějšímu
síťovému řešení pro profesionální kuchyně. Díky ConnectedCooking
budete mít vše stále pod kontrolou: snadnou správu zařízení,
ovládání na dálku z chytrého telefonu pomocí funkce vzdáleného
přístupu, automatickou dokumentaci HACCP nebo jednoduché
stahování receptů z knihovny RATIONAL do vašeho zařízení.

 
Jednoduše se zaregistrujte na stránkách ConnectedCooking.com
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ZDARMA! - ChefLine ®

Máte-li jakékoli otázky k používání přístroje nebo receptům, rádi vám telefonicky poradíme.
Mluvit budete s profesionálním kuchařem. Rychle, jednoduše a 365 dní v roce. Linka
ChefLine ®  je dostupná na tel. čísle +420 723462212  .
 
 

RATIONAL SERVICE-PARTNER
Naše přístroje jsou spolehlivé a mají dlouhou životnost. Pokud by
však přece jen došlo k nějakému technickému problému, poskytne
vám RATIONAL SERVICE-PARTNER rychlou pomoc. Spolehnout se
můžete na garantovanou dostupnost náhradních dílů a na víkendové
pohotovostní služby: na tel. čísle + 420 482312069.

2 roky záruka
Poskytujeme záruku v době trvání 24 měsíců od data první instalace.
Předpokladem je, že u nás svůj přístroj kompletně a správně zaregistrujete.
Toto můžete pohodlně provést on-line na stránkách www.rational-online.com/
warranty anebo poštou na přiloženém korespondenčním lístku. Tato záruka se
nevztahuje na poškození skla, žárovky a těsnicí materiál stejně tak jako ani na
škody způsobené neodbornou instalací, používáním, údržbou, opravami nebo
odstraňováním vodního kamene.

 
Jednoduše se zaregistrujte na stránkách www.rational-online.com/warranty .



Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje SelfCookingCenter ®  .
Před prvním uvedením přístroje do provozu si prosím pozorně přečtěte příručku.
S přístrojem SelfCookingCenter ®  – díky vizuálnímu konceptu ovládání, které je okamžitě
srozumitelné – dosáhnete prakticky bez učení, bez náročných školení a bez ztráty
drahocenného času vynikajících výsledků přípravy pokrmů.
Poskytujeme záruku v době trvání 24 měsíců od data první instalace. Předpokladem je,
že provedete kompletní a správné zaregistrování záruky. Tato záruka se nevztahuje na
poškození skla, žárovky a těsnicí materiál ani na škody způsobené neodbornou instalací,
používáním, údržbou, opravami nebo odstraňováním vodního kamene.
Přejeme vám mnoho radosti s přístrojem SelfCookingCenter ®  .
 
Vaše
RATIONAL AG

Právo na technické změny na základě dalšího vývoje vyhrazeny!

Obchodník: Instalatér:

Instalováno dne:

Čísla přístrojů:  
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Nebezpečí!
Bezprostředně hrozící
nebezpečí, které může mít
za následek velmi vážná
zranění nebo smrt, pokud
se ho nevyvarujete.

Varování!
Možné hrozící nebezpečí,
které může mít za následek
těžká zranění nebo smrt,
pokud se ho nevyvarujete.

Upozornění!
Možné hrozící nebezpečí,
které může mít za následek
lehká nebo malá zranění,
pokud se ho nevyvarujete.

Agresivní látky Nebezpečí požáru! Nebezpečí popálení!

Pozor:
Nedodržení těchto pokynů
může mít za následek
věcné škody.

Tipy a triky pro každodenní
používání.

Před uvedením do provozu
si prosím pozorně přečtěte
příručku.

Nejvýše položený zásuv
může být maximálně 160
cm vysoko.
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Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte příručku.

Při prvním uvedení nového přístroje do provozu budete vyzváni ke spuštění jednorázového
automatického vlastního testu. Tento test trvá cca 45 minut a slouží k přizpůsobení přístroje
podle specifických okolních podmínek. Dodržujte prosím následující pokyny:

- Před provedením vlastního testu musejí být z  přístroje odstraněny všechny obalové
materiály. Je nutné zkontrolovat, zda jsou závěsné žebříky a vodicí plech vzduchu správně
usazené.

- Přístroj musí být připojen podle pokynů k instalaci.
- U přístrojů velikosti 6 x 2/3, 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 a 10 x 2/1 GN zasuňte do středu

závěsných žebříků plochou gastronádobu tak, aby její otvor směřoval dolů.
- U  přístrojů velikosti 20 x 1/1, resp. 20 x 2/1 GN zasuňte do stojanového vozíku dvě

gastronádoby. Každá z plochých gastronádob otočených otvorem dolů se musí nacházet
před středem kola horního a dolního ventilátoru.

- Další podrobnosti viz pokyny na displeji a návod k instalaci.

Nebezpečí požáru!
Odstraňte obalový materiál, startovací sadu, rošty a nádoby.
 

Dvířka varného prostoru se během vlastního testu nesmějí otevírat. Otevření dvířek varného
prostoru vede k přerušení vlastního testu. V takovém případě vlastní test spusťte znovu
vypnutím přístroje. Horký přístroj nechte nejprve vychladnout. Při přerušení vás přístroj další
den vyzve k opětovnému spuštění vlastního testu.
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Krok Info/tlačítko Popis

1 START Postupujte podle pokynů na displeji.
Stisknutím tlačítka spustíte vlastní test.

2 Vyberte režim připojení – běžná nebo měkká
voda.

3 Dále Potvrďte stisknutím tlačítka „Dále“.

4
Následný test proběhne automaticky. Stav
se zobrazuje v horním poli. Doba zbývající
do dokončení vlastního testu se zobrazuje ve
spodním poli času.

U plynových přístrojů je po dokončení vlastního testu bezpodmínečně nutné provést měření
spalin!
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Uložte tento návod tak, aby byl kdykoli přístupný všem uživatelům přístroje!
Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými
nebo duševními schopnostmi nebo s  nedostatkem zkušeností nebo znalostí, jestliže
nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Ledaže by byl tento okruh
osob pod dozorem osoby zodpovědné za bezpečnost a  bylo k  dispozici upozornění na
nebezpečí. Povrchy a  díly příslušenství mohou být horké, dodržujte povinnost dohledu.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, ani kdyby byly pod dohledem.
Obsluha se smí provádět pouze rukama. Poškození způsobená špičatými předměty,
předměty s ostrými hranami a jinými předměty jsou ze záruky vyloučena.
Chcete-li předejít nebezpečí úrazu nebo poškození přístroje, je nezbytně nutné pořádat
pravidelná školení a bezpečnostní instruktáže pracovníků obsluhy.
Pokud je připojovací kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo
kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí úrazu nebo poškození přístroje.
Pokud montážní situace přístroje vyžaduje, aby byl nejvyšší zásuv výše než 160 cm, je nutné
to označit pomocí přiložené nálepky.

Varování!
Kontrola před běžným zapnutím a použitím spotřebiče

- Odpovídajícím způsobem zajistěte horní a dolní část plechu usměrňujícího proudění
vzduchu – hrozí nebezpečí poranění rotujícím kolem ventilátoru!

- Zajistěte, aby závěsné rámy nebo stojanové vozíky byly ve varného prostoru náležitě
aretovány – nádoby s horkými kapalinami mohou propadnout nebo vyjet z varného
prostoru – nebezpečí popálení!

- Ujistěte se, že před použitím přístroje k vaření nejsou ve varném prostoru zbytky čisticích
tablet. Případné zbytky tablet odstraňte a pomocí ruční sprchy důkladně vypláchněte –
nebezpečí poleptání!
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Varování!
Je nutné dodržovat předpisy dané země a místní normy, které se týkají instalace a provozu
průmyslových kuchyňských zařízení.
Nesprávná montáž, oprava, údržba, čištění nebo úpravy přístroje mohou vést k materiálním
škodám, zranění nebo smrti osob. Než uvedete přístroj do provozu, pečlivě si přečtěte
návod k obsluze.
Tento přístroj je určen pouze k vaření pokrmů v průmyslových kuchyních. Použití přístroje
k jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné.
Je zakázáno používat suroviny s obsahem látek, které se snadno vznítí (např. potraviny s
obsahem alkoholu). Látky s nízkým bodem vzplanutí se mohou samovolně vznítit – hrozí
nebezpečí požáru a vznícení!
Čisticí a odvápňovací prostředky a s tím související příslušenství smíte používat pouze
k účelu, který je popsán v této příručce. Použití přístroje k jinému účelu je v rozporu
s určeným účelem použití a je nebezpečné.
Při poškození skleněné výplně nechte neprodleně vyměnit celou výplň.
 

Homologace dle IEC 60417-6332 umožňuje instalaci konvektomatu v elektrické verzi pro
vlhká a teplá prostředí.
 

Varování!
Uzení potravin v zařízení
Potraviny smí být v zařízení uzeny pouze pomocí originálního příslušenství k uzení
RATIONAL VarioSmoker.
 

Varování!
Žádné předměty na vrchní desce přístroje
Na vrchní desku přístroje nepokládejte žádné předměty. Při jejich pádu hrozí nebezpečí
úrazu.
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Varování!
Jen pro plynové přístroje

- Pokud je váš přístroj instalován pod digestoří, musí být během provozu přístroje zapnutá
– spaliny!

- Je-li váš přístroj napojen do komína, je nutné toto odsávací potrubí pravidelně čistit v
souladu s vnitrostátními předpisy – nebezpečí požáru! (Obraťte se v této souvislosti na
firmu provádějící instalaci).

- Na potrubí pro odvod spalin vašeho přístroje nepokládejte žádné předměty – nebezpečí
požáru!

- Prostor pod dnem přístroje nesmí být zablokován a zahrazen předměty – nebezpečí
požáru!

- Přístroj lze provozovat pouze v bezvětrném prostředí – nebezpečí požáru!
 

Jak si počínat v případě zápachu plynu:
- Ihned uzavřete přívod plynu!
- Nedotýkejte se žádných elektrických spínacích prvků!
- Ihned zajistěte dobré větrání místnosti!
- Vyvarujte se otevřeného ohně a jiskření!
- Pomocí externího telefonu ihned informujte příslušného dodavatele plynu (pokud

dodavatel plynu nebude k zastižení, zatelefonujte na příslušnou jednotku požární
ochrany)!
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Výstraha!
Bezpečnostní upozornění během používání

- Jestliže se nádoby plní tekutinou nebo potravinou, jež během vaření nabývá kapalné
podoby, smějí se používat pouze zásuvky ve výšce, při níž obsluha do zasouvané nádoby
bez problémů vidí – nebezpečí popálení! K přístroji je přiložena výstražná nálepka.

- Dvířka varného prostoru vždy otevírejte pomalu (horké výpary) – nebezpečí popálení!
- Příslušenství a jiné předměty v horkém varném prostoru vždy uchopujte jen oděvem

(pomůckami) s funkcí tepelné ochrany – nebezpečí popálení!
- Vnější teplota přístroje může být vyšší než 60 °C, přístroje se dotýkejte jen na ovládacích

prvcích – nebezpečí popálení!
- Ruční sprcha a voda z ruční sprchy může být horká – nebezpečí popálení!
- Režim zchlazení – funkci zchlazení aktivujte, jen když je vodicí plech vzduchu uzamčen

(zajištěn) dle předpisů – nebezpečí poranění!
- Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí poranění!
- Čištění – agresivní chemické prostředky – nebezpečí poleptání! Při čištění je nutné

používat vhodný ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice a masku k ochraně obličeje.
Dbejte na bezpečnostní upozornění uvedená v kapitole „Čištění / Efficient CareControl“.

- V blízkosti přístroje neskladujte snadno vznětlivé nebo hořlavé látky – nebezpečí požáru!
- Když s pojízdnými přístroji a stojanovými vozíky nepohybujete, aktivujte jejich zajišťovací

brzdu. Vozíky se mohou na nerovném podkladu rozjet – nebezpečí poranění!
- Při mobilním použití stojanových vozíků musíte vždy zavřít zámek (pojistku) nádob.

Nádoby s tekutinami přikryjte, aby nedošlo k vyšplouchnutí horké tekutiny – nebezpečí
popálení!

- Přepravní vozík musí být při vkládání a vyjímání stojanového vozíku na talíře a stojanového
vozíku řádně upevněn k přístroji – nebezpečí poranění.

- Stojanové vozíky, stojanové vozíky na talíře, přepravní vozíky, jakož i přístroje
namontované na kolečkách se mohou při přepravě po šikmém povrchu nebo přes práh
převrátit – nebezpečí poranění!
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Ručení
Instalace a opravy provedené jinými osobami než autorizovanými odborníky a pomocí
neoriginálních náhradních dílů, jakož i jakékoli technické změny, které nebyly schváleny
výrobcem, vedou k zániku záruky a ručení výrobce za výrobek.



Péče, kontrola, údržba a opravy

20 / 204

Pro zachování vysoké kvality ušlechtilé oceli, z hygienických důvodů a také aby nedocházelo
k poruchám v provozu, musí být váš přístroj každý den nebo po výzvě k čištění vyčištěn.
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Efficient CareControl“.
Nepřetržitý provoz s vysokými teplotami varného prostoru (≥260  °C) příp. používání
vysokých stupňů zhnědnutí (hnědý 4/5) a při přípravě potravin s velkým obsahem tuku a
želatiny může dojít k rychlejšímu opotřebení těsnění varného prostoru.
Každodenním čištěním těsnění varného prostoru pomocí neabrazivního prostředku
prodloužíte životnost zařízení.

Varování!
Pokud nebude přístroj čištěn dostatečně, mohou se zbytky tuku a/nebo potravin, které
ulpí ve varném prostoru, vznítit – nebezpečí požáru!

- Dojde-li ke vznícení nahromaděné mastnoty a/nebo zbytků potravin ve varné komoře,
ihned zařízení vypněte a nechejte dvířka varné komory zavřená, aby se požár sám uhasil
nedostatečným přívodem vzduchu! Jsou-li k uhašení požáru nutná další opatření, odpojte
zařízení od elektroinstalace budovy a použijte hasicí přístroj (k hašení hořící mastnoty
nepoužívejte vodu!).

- Pro zabránění korozi ve varném prostoru musíte přístroj denně čistit, i když ho výlučně
používáte v režimu „Vlhké teplo“ (Blanžírování).

- Přístroj se nesmí čistit vysokotlakým čištěním (high pressure cleaner), parním čističem
(steam cleaner) ani přímým proudem vody. Dodržujte třídu ochrany IPx5.

- Přístroj nevystavujte působení kyselin nebo kyselinových výparů, jinak by se mohla
poškodit pasivní vrstva chromniklové oceli a mohlo by dojít k případnému zabarvení
přístroje.

- K čištění vnějšího pláště používejte pouze běžné slabé čisticí prostředky určené pro
domácnost, jako např. prostředek na nádobí nanesený na vlhké, měkké tkanině. Žíravé
nebo dráždivé látky se nesmějí používat.

- Používejte pouze čisticí prostředky výrobce přístroje. Čisticí prostředky jiných výrobců
mohou způsobit poškození přístroje. Poškození přístroje způsobená jinými čisticími
prostředky a prostředky na údržbu, než doporučuje výrobce přístroje, jsou vyloučeny ze
záruky.

- Je zakázáno používat abrazivní čisticí přípravky a prostředky na bázi písku.
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Varování!
Údržba filtrů přívodu vzduchu. Přístroj sám rozpozná znečištění vzduchového filtru. Je-li
vzduchový filtr znečištěn, dostanete servisní hlášení a výzvu k jeho vyčištění nebo výměně.
Bez vzduchového filtru se přístroj nesmí používat. Při výměně vzduchového filtru dodržujte
následující požadavky:

velikost přístroje 6 x 2/3 GN, 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN
a 10 x 2/1 GN
Vzduchový filtr 6 x 2/3 GN, číslo položky: 40.04.771
Vzduchový filtr číslo položky
6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN: 40.03.461
Tento vzduchový filtr může uživatel vyjmout a vyčistit. Při výměně je třeba vzduchový filtr
pečlivě zasunout do správné polohy. Při výměně filtru postupujte podle návodu uvedeného
v kapitole „Domácí technika“.

Velikost přístroje 20 x 1/1 GN a 20 x 2/1 GN
Výměnu tohoto vzduchového filtru smí provádět pouze autorizovaný servisní partner.

Pozor! Ochrana přístroje proti stříkající vodě je zajištěna pouze se zcela namontovaným
filtrem a krytem.
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Kontrola, údržba a opravy

Nebezpečí – vysoké napětí!
- Kontrolu, údržbu a opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Při provádění čištění (s výjimkou CleanJet ®  +care), kontroly, údržby a oprav musí být

přístroj odpojen od elektrické sítě.
- U (pojízdných) přístrojů s kolečky je nutné omezit pohyblivost přístroje tak, aby

při jeho pohybu nedošlo k poškození přívodu energie a vody a odpadního vedení.
Pokud přístroj odstraňujete, musí být zajištěno řádné odpojení přívodu energie, vody a
odpadního vedení. Pokud přístroj znovu vracíte na původní místo, je nutné řádně připojit
protipohybovou pojistku, přívod energie, vody a odpadní vedení.

- Nejméně jednou ročně musí autorizovaný servisní partner provést kontrolu bezvadného
technického stavu přístroje.
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Číslo přístroje
(viditelné pouze při otevřených dvířkách)
Toková pojistka  (volitelné příslušenství)
(jen pro plynové přístroje)
Osvětlení varného prostoru
Dvířka přístroje s trojitým sklem
Klika
Stolní zařízení: Obsluha dvířek jednou
rukou s funkcí dovírání
Volně stojící zařízení: Obsluha dvířek
jednou rukou
Odjištění k otevření trojitého skla
(uvnitř)
Integrovaná a samovyprazdňovací
odkapávací vanička pod dvířky  (uvnitř)
Přístrojová odkapávací vanička s
přímým připojením k  odtoku
Nohy přístroje (výškově nastavitelné
provedení)
Typový štítek
(obsahuje důležité údaje, např. příkon,
druh plynu, napětí, počet fází a kmitočet,
dále typ přístroje, číslo přístroje (viz
kapitolu Identifikace typu přístroje a
software) a číslo provedení)
Ovládací panel
Zakrytí prostoru elektroinstalace
Centrální ovládací kolečko
Ruční sprcha (s  navíjecím
mechanismem)
Pomůcka  (volně stojící zařízení)
Vzduchový filtr stolního přístroje
(přívod vzduchu v prostoru instalace)
Vzduchový filtr volně stojícího zařízení
(přívod vzduchu v prostoru instalace,
zadní strana přístroje
Zásuvka/záklopka na tablety Care
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- Z blízkosti přístroje odstraňte zdroje tepla (např. grilovací plotny, fritézy atd.).
- Přístroj používejte pouze v prostorách s teplotou prostředí +5 °C až +40 °C. Je-li teplota

prostředí nižší než + 5 °C, musíte přístroj před uvedením do provozu zahřát na teplotu
vyšší než + 5 °C.

- Jakmile otevřete dvířka varného prostoru, ohřev a kolo ventilátoru se automaticky vypne.
Integrovaná brzda ventilátorového kola se aktivuje a ventilátorové kolo za chvíli doběhne.

- Při grilování a pečení (např. kuřete) vždy zasuňte pod připravovaný pokrm nádobu na
zachytávání tuku.

- Používejte pouze originální příslušenství výrobce zařízení odolné vůči vysokým teplotám.
- Příslušenství před použitím vždy vyčistěte.
- Dvířka přístroje nechávejte při delších provozních přestávkách (např. přes noc) trochu

otevřená.
- Dvířka varného prostoru mají funkci dovírání. Dvířka volně stojícího zařízení jsou těsně

uzavřena pouze tehdy, když je klika ve svislé poloze.
- Při delších provozních přestávkách (například ve dnech pracovního klidu) uzavřete přívod

vody, elektřiny a plynu do přístroje.
- Tento přístroj se nesmí dávat do odpadu ani předávat do sběrných míst komunálního

odpadu. S likvidací přístroje vám rádi pomůžeme. Naše zákaznická linka technické
podpory je vám k dispozici na telefonním čísle: +49 8191 327333

V případě, že je přístroj méně než 15 minut bez napětí nebo je vypnut, bude
probíhající proces pokračovat tam, kde byl přerušen.
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Max. množství náplně podle velikosti přístroje
6 x 2/3 GN 20 kg (na zásuv max. 10 kg)
6 x 1/1 GN 30 kg (na zásuv max. 15 kg)
6 x 2/1 GN 60 kg (na zásuv max. 30 kg)
10 x 1/1 GN 45 kg (na zásuv max. 15 kg)
10 x 2/1 GN 90 kg (na zásuv max. 30 kg)
20 x 1/1 GN 90 kg (na zásuv max. 15 kg)
20 x 2/1 GN 180 kg (na zásuv max. 30 kg)

Překročení maximálního množství náplně může způsobit poškození přístroje.
Dodržujte údaje týkající se maximálního množství náplně potravin uvedené v příručce k
ovládání.

Stolní přístroje se závěsnými rámy
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- Pro vyjmutí závěsný rám uprostřed nadzdvihněte.
Vyjměte to nejdříve z přední spodní aretace a potom z
horní aretace.

- Pootočte závěsný rám směrem do středu varného
prostoru.

- Nadzvednutím uvolněte závěsný rám z upevnění.
Vrácení závěsného rámu zpět proveďte v opačném
pořadí kroků.

Stolní přístroj 6 x 2/3 GN se závěsným rámem
- Pravou stranu závěsného rámu vyjměte tak, že rám

uchopíte v horní části a zatlačíte směrem nahoru.
Závěsný rám se uvolní ze dvou aretačních čepů a lze
jej vyjmout.

- Při vkládání zpět zasuňte očka závěsného rámu na
aretační čepy a zatlačte shora na očka tak, aby na čepy
zapadla.

- Levý závěsný rám vyjměte tak, že ho lehce
nadzvednete a pootočíte doprava směrem do varného
prostoru, čímž se oba aretační háčky uvolní z plechu
usměrňujícího proudění vzduchu. Pomocí šroubováku
uvolněte horní a dolní petlici plechu usměrňujícího
proudění vzduchu. Potom je možné závěsný rám
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vyjmout společně s plechem. Levý závěsný rám lze
vyjmout pouze společně s plechem usměrňujícím
proudění vzduchu.
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Práce se stojanovým vozíkem, stojanovým vozíkem
na talíře a přepravním vozíkem u stolních přístrojů
(možnost)

- Vyjměte závěsný rám způsobem popsaným na
předchozí straně.

- Vložte vjezdovou ližinu do příslušného úchytu v dolní
části přístroje. Dejte pozor na přesné upevnění (4
kolíky).

- Nezapomeňte, že přístroj musí být přesně přizpůsoben
výšce přepravního vozíku a musí být nivelizován.

- Dojeďte s přepravním vozíkem na vjezdovou ližinu
až na doraz a ujistěte se, že je přepravní vozík řádně
upevněn k přístroji.

- Posuňte stojanový vozík nebo stojanový vozík na talíře
k přístroji až na doraz a zkontrolujte funkci aretace v
přístroji.

- Pro vyjmutí stojanového vozíku nebo stojanového
vozíku na talíře uvolněte aretaci a vozík vytáhněte z
varného prostoru. Sondu teploty jádra předem umístěte
do odkládací polohy ve vjezdové ližině.

- Dávejte pozor, aby stojanový vozík nebo stojanový
vozík na talíře byly během transportu bezpečně
aretovány na přepravním vozíku.
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Práce se sondou teploty jádra
Informace o tom, jak pracovat s možností 3 sondy teploty jádra najdete v kapitole
iLevelControl .

Upozornění!
Sonda teploty jádra a pomůcka k umístění sondy teploty jádra mohou být horké – nebezpečí
popálení!

Zasuňte sondu teploty
jádra do nejsilnějšího místa
připravovaného pokrmu.
Jehla musí procházet
středem připravovaného
pokrmu (viz návod
k použití).

Použijte pomůcku
k umístění sondy v případě,
že by sonda teploty jádra
mohla sama vyklouznout
z připravovaného pokrmu
(např. u potravin s měkčí
konzistencí nebo malou
tloušťkou).

Při Finishing ®  se
stojanovým vozíkem uložte
sondu teploty jádra do
keramické trubičky na
stojanovém vozíku

Během čištění nesmějí být kabely žádných vně připojitelných sond teploty jádra umístěny
ve varném prostoru přes dvířka. Tyto sondy se nesmí čistit společně s varným prostorem!
Způsobilo by to netěsnosti během čištění.
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U zmrazených potravin používejte předvrták
(RATIONAL číslo položky 60.70.359). Navrtejte
otvor v oblasti nejsilnějšího místa připravovaného
pokrmu. K tomuto účelu položte potravinu na
pevnou podložku a chraňte si ruce.

- Sondu teploty jádra a pomůcku k umístění sondy umísťujte vždy podle předpisů do určené
odkládací polohy – nebezpečí poškození!

- Nenechte sondu teploty jádra viset z varného prostoru – nebezpečí poškození!
- Odstraňte sondu teploty jádra z připravovaného pokrmu, než pokrm vyjmete z varného prostoru

– nebezpečí poškození!

Je-li to nutné, před použitím zchlaďte sondu teploty jádra ruční sprchou.

Upozornění!
Chraňte si paže a ruce před popálením a před hrotem sondy – nebezpečí zranění!
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Práce s ruční sprchou
- Používáte-li ruční sprchu, vytáhněte hadici alespoň 20 cm z parkovací polohy.
- Stisknutím ovládacího tlačítka můžete zvolit dva stupně dávkování.
- Ruční sprchu pouštějte do parkovací polohy vždy pomalu.

Pozor!
Ruční sprcha a voda z ruční sprchy může být horká – nebezpečí popálení!

- Silné vytažení ruční sprchy přes max. dostupnou délku hadice hadici poškodí.
- Zajistěte, aby se hadice po použití ruční sprchy zcela navinula.
- Ruční sprchu nesmíte používat k chlazení varného prostoru! – Hrozí nebezpečí poškození

varného prostoru, vodicího plechu vzduchu nebo nebezpečí prasknutí skla varného prostoru.
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Rozhraní USB je určeno výhradně k importu a
exportu dat a k provádění aktualizace softwaru
pomocí flash disku USB.
Není proto vhodné pro nabíjení nebo provoz jiných
elektronických zařízení, jako jsou například mobilní
telefony.
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Váš přístroj je vybaven „dotykovou obrazovkou“. Na přístroji můžete provádět zadání pouhým
lehkým dotykem prstem.

Pomocí centrálního
ovládacího kolečka můžete
měnit nastavení.

Nastavení můžete
alternativně provádět
nahrubo posouváním/
tažením posuvníku.

Zadání se provede do 4
sekund nebo stiskněte
centrální ovládací kolečko.
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Všeobecné pokyny

Zpět na masku spuštění Funkce Nápověda Režim programování

Indikace stavu Předehřev,
červená šipka pro
předehřev, modrá šipka pro
chlazení.

Varný prostor příliš horký
– tlačítko bliká (chlazení
varného prostoru viz
kapitola „Cool Down“).

Skončení přípravy je
ohlášeno akustickým
signálem a animací.

Nedostatek vody – otevřít
kohoutek. Při doplnění vody
ukazatel zhasne.

„Porucha plynového
hořáku". Otevřít plynový
kohoutek. Stiskněte tlačítko
„RESET GAS“ – nové
zapálení. Pokud ukazatel
svítí opakovaně, informujte
servis!

Zpět/Přerušení
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Funkce nápovědy
Abyste mohli jednoduše a efektivně využívat rozmanité možnosti svého přístroje, je v něm
uložen podrobný návod k obsluze a nápověda k používání s praktickými příklady a užitečnými
tipy. Funkci nápovědy můžete zvolit tlačítkem „?“. V nápovědě máte k dispozici následující
funkce.

Vysvětlení piktogramů

Spuštění funkce nápovědy

Posun o stránku vpřed

Otevření předchozí kapitoly

Další kapitola / další informace

Otevření výběrové nabídky a
výběr příručky

Posun o stránku zpět

Opuštění funkce nápovědy

- Po zvolení příručky se otevře příslušný obsah. Zvolte si kapitolu, která vás zajímá.
- Spustíte-li funkci nápovědy v průběhu provozu, přístroj nápovědu automaticky opustí, jakmile je

nutné provést nějakou akci.
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Displej po zapnutí

Tlačítko zapnutí/vypnutí

MySCC

Funkce nápovědy

Další funkce

iLevelControl

Režim programování

Efficient CareControl

Změna profilů

Režim konvektomat

Steam (pára)

Hot air (horký vzduch)

Kombinace páry a horkého
vzduchu

Režim iCookingControl

Top 10

Maso

Drůbež

Ryby

Přílohy

Pokrmy z vajec/dezerty

Pečení

Finishing ®
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Různé provozní režimy

Režim
iCookingControl

Režim konvektomat Režim
programování

Do režimu
iCookingControl přejdete
prostřednictvím navolení
požadovaného výsledku,
jako např. navolením režimu
Drůbež, Přílohy nebo Ryby.
Popis viz kapitola Režim
iCookingControl.

Stisknutím tlačítka „Steam“,
„Combi Steam“ nebo „Hot
Air“ přejdete do režimu
konvektomatu. .
Popis viz kapitola Režim
konvektomatu.

Stisknutím tlačítka „Režim
programování“ přejdete do
Režimu programování.
Popis viz kapitola Režim
programování.
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iLevelControl Efficient CareControl

V iLevelControl můžete
jednotlivé zásuvky přístroje
používat současně pro
různé postupy přípravy.

Efficient CareControl 
rozpozná, ve kterém
okamžiku se má
provést čištění. Efficient
CareControl při tom
zohledňuje individuální
postupy čištění a také
pracovní zvyklosti, jako
třeba delší přestávky nebo
ukončení práce.
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iCookingControl rozpozná velikost a  množství připravovaného pokrmu. Doba přípravy,
teplota a  klima ve varném prostoru se průběžně upravují. iCookingControl vám navíc
zobrazuje fázi vaření v iCC Cockpit.
iCC Cockpit se automaticky zobrazí po 10 sekundách po zvolení požadovaného výsledku.
Zde se vám zobrazují jedinečné inteligentní volby nastavení z iCookingControl.

Zobrazení iCC Cockpit
Aktuální zbývající doba
Teplota jádra skutečná/požadovaná
Aktuální fáze vaření
Klimatický sloupec, který zobrazuje
aktuální klima ve varném prostoru
prostřednictvím teploty a vlhkosti
Změna mezi jednotlivými fázemi vaření
Tlačítko „i“. Stisknutím se vyvolá
iCC Monitor
Přechod na zobrazení nastavení
Aktivní zobrazení
Počet fází vaření
Aktuální provozní režim
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Vysvětlení piktogramů

iCC - Cockpit

Tlačítko „i“

Rychlost přípravy

Delta-T

Doba přípravy

Opékání dozlatova

Tloušťka připravovaného pokrmu

Objem připravovaného pokrmu

Klima ve varném prostoru

Zkrápění

Teplota jádra / stupeň přípravy

Teplota jádra / stupeň přípravy

Teplota jádra / stupeň přípravy

Teplota jádra / stupeň přípravy

Stupeň přípravy

Velikost připravovaného pokrmu

Teplota orestování

Utvoření kůrky

Gratinování

Pečení v páře
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Rychlost proudění vzduchu Polotovary

Informace a povely v průběhu procesu

Indikace předehřívání

Indikace Cool Down

Přerušení povelu

Nakrojení

Dolévání

Nakrojení pečiva

Potření pečiva

Propichování

Možnosti volby po skončení přípravy

Udržování teploty

Nahřívání na výdejovou teplotu

Utvoření kůrky

Přemístění sondy teploty jádra

Dále podle času

Vložení nové šarže
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iCC - Cockpit
Středovým ovládacím kolečkem nebo stisknutím příslušného tlačítka se šipkou se můžete
podívat na přehled ideálního průběhu vaření – jak dosáhnete požadovaného výsledku.
Ideální průběh vaření, který iCookingControl skutečně zvolí, je závislý na daném produktu,
který připravujete!
Ve žlutém rámečku můžete vidět aktuální nastavení, která iCookingControl zvolil. Když
budete listovat zpět, uvidíte předchozí volby. Když budete listovat dopředu, získáte
informace o předpokládaných dalších krocích k dosažení vámi zvoleného požadovaného
výsledku. Tyto kroky se v průběhu vaření upravují a optimalizují.

Aktuální nastavení.
Sem zobrazení znovu přejde po
10 sekundách.

Stisknutím šipek doleva a doprava můžete
listovat k předchozím, resp. následujícím
volbám nastavení.
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iCC Monitor
V iCC Monitor vám iCookingControl zobrazuje volby nastavení a úpravy v nastaveních
k dosažení vašeho požadovaného výsledku.
Úpravy a zobrazení se liší podle konkrétního produktu a vkládaného množství.

Tlačítko „i“ se zobrazí, jakmile se rozhodne
o volbě nastavení, resp. jakmile na pozadí
proběhne úprava nastavení. Stisknutím
tlačítka „i“, resp. stisknutím středového
nastavovacího kolečka se v iCC Cockpit
vyvolá iCC Monitor.

Úpravy jsou uvedené na displeji.
Nastavení, o kterých už bylo rozhodnuto,
se zobrazují se zeleným háčkem.
Kromě toho jste informováni o volbách
nastavení, provedených prostřednictvím
iCookingControl, a o volbách nastavení,
které ještě chybějí.

V iCC Cockpit a v iCC Monitor není možné provádět žádná nastavení.

iCC Monitor se po 6 sekundách znovu automaticky zavře. Může být ale zavřen také
prostřednictvím opětovného stisknutí tlačítka „i“.
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iCC Messenger
iCC Messenger vás aktivně informuje
o postupech a úpravách, které provádí
iCookingControl.
Po 4 sekundách iCC Messenger znovu
automaticky zmizí.

iCC Messenger může být kdykoli zapnut nebo vypnut v konfiguraci
přístroje prostřednictvím MySCC.
Pokyny k tomu najdete v kapitole MySCC – Pokročilá nastavení.
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Příklad: Kuře

Stiskněte tlačítko Drůbež na
obrazovce spuštění a zvolte
požadovaný výsledek.

Stiskněte tlačítko Kuře. Zvolte například stupeň
zhnědnutí (světle,
tmavě) a teplotu jádra /
stav přípravy (růžový,
propečeně).
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Stisknutím tlačítka iCC
Cockpit nebo automaticky
po
10 sekundách přejdete do
iCC Cockpit.
Přístroj automaticky
předehřívá.

Budete vyzváni ke vložení
pokrmu do přístroje.

Opékání v režimu Combi
Steam s párou a horkým
vzduchem (50% vlhkost při
teplotě 202°C ve varném
prostoru).

Opékání v horkém vzduchu

Konec
Konec doby přípravy
– zazní signál, volení
možností.
Nyní máte možnost zvolit
navazující možnosti volby
(například Udržování
teploty, Přemístění sondy
teploty jádra, Utvoření kůrky
a mnohé další)
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Stiskněte tlačítko, abyste uložili individuální nastavení (viz kapitola
„Programování“).

Pokud sonda teploty jádra není umístěná nebo je umístěná špatně, zazní
signál a na displeji se zobrazí povel k opětovnému umístění sondy teploty
jádra.
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Top 10 vám umožňuje přímý a rychlý přístup k vašim 10 nejčastěji používaným aplikacím.

Stiskněte tlačítko iCC na obrazovce
sputění, abyste přešli k Top 10.

V Top 10 se nezobrazují žádné ruční programy.
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V režimu konvektomat máte k dispozici všechny funkce konvektomatu. Do režimu
konvektomatu se dostanete stisknutím tlačítka „Steam“, „Hot Air“ nebo „Kombinace páry a
horkého vzduchu“.

Vysvětlení piktogramů

Další funkce

MySCC

Efficient CareControl

Funkce nápovědy

3 režimy ručního ovládání

Steam (pára)

Hot air (horký vzduch)

Kombinace páry a horkého
vzduchu

Možnosti nastavení

Nastavení vlhkosti klimatu ve
varném prostoru s přesností na
procenta

Nastavení teploty varného
prostoru

Delta-T

Nastavení doby přípravy

Nastavení teploty jádra

Předehřev
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Další funkce

Vyvolání programovací funkce

Zpět/Přerušení

Možnosti nastavení

Nepřetržitý provoz

Moisturing (zkrápění)

Rychlost proudění vzduchu

Cool Down (zchlazení)

Stisknutím tlačítka teploty ve varném prostoru můžete vyvolat aktuální hodnoty přípravy,
například skutečné klima a skutečnou teplotu ve varném prostoru.
Podržíte-li tlačítko stisknuté asi 10 sec. zobrazí se skutečné hodnoty do dalšího nastavení.
Vlhkost klimatu ve varném prostoru, která se zde zobrazí, vyhází z absolutní vlhkosti. Tuto
hodnotu vlhkosti lze na základě definice odvodit od relativní vlhkosti z nastavených hodnot.
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Pára
V provozním režimu „Pára“ generuje parní generátor čerstvou hygienickou páru. Teplotu
varného prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do 130 ℃. V závislosti na nastavené
teplotě je zvolen příslušný ovladač, který optimalizuje kvalitu vaření a spotřebu energie.
Pokud není po dobu delší než 1 hodina zjištěno žádné zatížení, přepne se SelfCookingCenter
®  automaticky do úsporného režimu.
Způsoby přípravy: Vaření v páře, dušení, blanšírování, pošírování, namáčení, vaření ve
vakuu, rozmrazování, konzervace.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu. Výchozí hodnotou je bod varu.

3 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy.

3
Alternativně můžete stisknout tlačítko „Sonda
teploty jádra“ a nastavit požadovanou teplotu
jádra.

Dále lze navolit dodatečné funkce, jako je například rychlost vzduchu, předehřev, trvalý provoz,
zchlazení či Delta-T. Instrukce k napařování a rychlosti vzduchu najdete v kapitolách „Ruční
napařování“ a „Rychlost vzduchu“. Pokyny k použití Delta-T jsou v kapitole „Delta-T“ pod
„MySCC“.
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Horký vzduch
V provozním režimu „Horký vzduch“ ohřívají suchý vzduch výkonná topná tělesa. Teplotu
varného prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do 300 °C . V případě potřeby můžete
omezit vlhkost ve varném prostoru.
Způsoby přípravy:  pečení, smažení, grilování, fritování, gratinování, glazování.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2
Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
vlhkost varného prostoru (viz kapitola
„ClimaPlus Control ®  “).

3 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu.

4 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy.

4
Alternativně můžete stisknout tlačítko „Sonda
teploty jádra“ a nastavit požadovanou teplotu
jádra.
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Dále lze navolit dodatečné funkce, jako je například rychlost vzduchu, předehřev, trvalý provoz,
zchlazení či Delta-T. Instrukce k napařování a rychlosti vzduchu najdete v kapitolách „Ruční
napařování“ a „Rychlost vzduchu“. Pokyny k použití Delta-T jsou v kapitole „Delta-T“ pod
„MySCC“.
Při trvalém provozu se po 30 minutách teplota varného prostoru automaticky snižuje ze 300 °C
na 260 °C.
V provozním režimu „Horký vzduch“ se přístroj nesmí bez připojení vody používat při vysokých
teplotách déle než 2 hodiny, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.



Režim konvektomatu

54 / 204

Kombinace páry a horkého vzduchu
Kombinace obou varných médií „pára“ a „horký vzduch“. Tato kombinace zajišťuje vlhko-
horké klima ve varném prostoru, umožňující mimořádně intenzivní přípravu. Teplotu varného
prostoru můžete nastavit v rozsahu od 30 °C do 300 °C . V případě potřeby můžete nastavit
klima ve varném prostoru.
Způsoby přípravy: Smažení, pečení.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2
Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
vlhkost varného prostoru (viz kapitola
„ClimaPlus Control ®  “).

3 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu.

4 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy.

4
Alternativně můžete stisknout tlačítko „Sonda
teploty jádra“ a nastavit požadovanou teplotu
jádra.
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Dále lze navolit dodatečné funkce, jako je například rychlost vzduchu, předehřev, trvalý provoz,
zchlazení či Delta-T. Instrukce k napařování a rychlosti vzduchu najdete v kapitolách „Ruční
napařování“ a „Rychlost vzduchu“. Pokyny k použití Delta-T jsou v kapitole „Delta-T“ pod
„MySCC“.
Při trvalém provozu se po 30 minutách teplota varného prostoru automaticky snižuje ze 300 °C
na 260 °C.
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ClimaPlus Control ®

Funkce ClimaPlus ®  měří a reguluje vlhkost ve varném prostoru. Na displeji klimatu můžete
pro každou potravinu nastavit specifické ideální klima.

Pára:
Funkce ClimaPlusControl
®  má tovární nastavení na
100% vlhkost.

Horký vzduch:
Pomocí funkce
ClimaPlusControl ®  můžete
omezit vlhkost ve varném
prostoru. Červené pruhy
a příslušný počet procent
indikují maximální přípustný
obsah vlhkosti ve varném
prostoru. Čím více červené
vidíte na displeji, tím sušší
je atmosféra ve varném
prostoru, resp. tím nižší je
obsah vlhkosti.

Pára + horký vzduch
Můžete nastavit kombinaci
páry a horkého vzduchu.
Čím více modrých čárek
vidíte na displeji klimatu,
tím vlhčí je atmosféra ve
varném prostoru, resp. tím
vyšší je úroveň vlhkosti.

Chcete-li dosáhnout maximálně úsporného trvalého provozu, doporučujeme používat výchozí
vlhkost ve varném prostoru, například 100 % u horkého vzduchu.
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Nastavení času nebo trvalý provoz

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vyberte provozní režim, např. „Pára“.

2 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou dobu
přípravy. Trvalý provoz – viz další řádek.

2
Stiskněte tlačítko pro trvalý provoz. Případně
stiskněte tlačítko „Doba přípravy“ a otočte
centrálním nastavovacím kolečkem (či posuňte
jezdce) doprava, dokud se neobjeví „TRVÁNÍ“.

Manuální předehřev

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vyberte provozní režim, např. „Pára“.

2 Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou
teplotu předehřevu.

3
Stiskněte tlačítko Předehřev. Případně stiskněte
tlačítko „Doba přípravy“ a otočte centrálním
nastavovacím kolečkem (či posuňte jezdce)
doleva, dokud se neobjeví „Předehřev“.
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Nastavení času:  Viz kapitola „Čas" pod „MySCC“.

Nastavení formátu času Viz kapitola „Formát času“ pod "MySCC".

Nastavení formátu doby přípravy Viz kapitola „Formát doby přípravy“ pod „MySCC“.

Nastavení času spuštění  Viz kapitola „Automatický čas spuštění“.
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Manuální napařování
Pomocí výkonné trysky se voda prudce rozpráší a rozdělí do celého varného prostoru. Díky
napařování dosáhnete ideálního pohonu a žádoucího lesklého povrchu u pečených potravin.
Lze navolit při horkém vzduchu či kombinaci páry a horkého vzduchu.
Délka napařování Přívod vlhka je omezen na 2 sekundy. Teprve při dalším stisknutí tlačítka
se spustí další 2sekundové napařování.
Rozsah teplot:  teplota varného prostoru 30 °C až 260 °C.

Výtrysk páry spustíte stisknutím tlačítka Napařování.

V programovacím režimu je možné pro každý programový krok nastavit napařování ve 3
různých úrovních. Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou úroveň pomocí nastavovacího
kolečka.

Napařování s

1 výtryskem páry
(1 sek)

3 výtrysky páry
(1sek. puls / 10sek. pauza)

5 výtrysky páry
(1sek. puls / 10sek. pauza)
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Rychlost vzduchu
Chcete-li vytvořit ideální prostředí pro všechny varné procesy, můžete nastavit 5 rychlostí
proudění vzduchu.

Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou rychlost proudění vzduchu pomocí
nastavovacího kolečka.

Rychlost proudění vzduchu turbo

Standardní rychlost proudění
vzduchu

1/2 rychlost proudění vzduchu

1/4 rychlost proudění vzduchu

Synchronizace kola ventilátoru se
1/4 rychlostí proudění vzduchu
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Příprava Delta-T
Delta-T = rozdílná teplota mezi teplotou jádra a  teplotou ve varném prostoru. Pomalým
stoupáním teploty ve varném prostoru až do konce procesu přípravy, s kontantním rozdílem
od aktuální teploty jádra, projde maso delším procesem přípravy (možnost navolení pouze
z režimu konvektomatu).

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zvolte ruční provozní režim, např. Horký
vzduch.

2 Stiskněte tlačítko Delta-T .

3 20 ℃ Nastavte požadovaný rozdíl teplot pro
přípravu Delta-T.

4 Nastavte požadovanou teplotu jádra.
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Zobrazení „Delta-T“ na displeji při aktivním nastavení „Delta-T“.

Přípravu Delta-T je možné aktivovat pouze z režimu konvektomatu! Aktivní režim Delta-T
poznáte podle symbolu Delta-T na displeji ručního provozního režimu.
Alternativně můžete nastavit také okno času pro dobu trvání přípravy Delta-T.
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Zchlazení
Používali jste přístroj s vysokou teplotou ve varném prostoru a nyní byste rádi v práci
pokračovali s nižší teplotou. Pomocí funkce „Cool Down“ lze varný prostor rychle a šetrně
zchladit.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vyberte provozní režim, např. „Pára“.

2 Stiskněte tlačítko a zavřete dvířka varného
prostoru.

3 Otevřít dveře Otevřete dvířka varného prostoru.

4 Stiskněte tlačítko. Cílovou teplotu varného
prostoru lze upravit podle potřeby.

5 Rychlost proudění vzduchu lze v případě
potřeby nastavit individuálně.
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Pozor!
- Funkci zchlazení aktivujte, jen když je vodicí plech vzduchu zajištěn dle předpisů – nebezpečí

poranění!
- V průběhu funkce zchlazení se kolo ventilátoru při otevření dvířek nevypíná.
- Nesahejte do kola ventilátoru – nebezpečí poranění!
- V průběhu funkce zchlazení vystupuje z varného prostoru horká pára – nebezpečí popálení!

Funkci „Zchlazení“ nelze naprogramovat.

Chcete-li zobrazit aktuální teplotu varného prostoru, stiskněte tlačítko „Teplota varného
prostoru“.
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V  režimu programování můžete okamžitě vytvářet vlastní programy přípravy. Můžete
kopírovat 7  provozních režimů (Maso, Drůbež, Ryby, Pečivo, Přílohy, Pokrmy z  vajec /
dezerty, Finishing) podle svých individuálních potřeb, upravovat je a ukládat pod novými
názvy. Nebo můžete vytvářet vlastní ruční programy až se 12 kroky.

Stiskněte tlačítko, abyste přešli do
režimu programování.

Vysvětlení piktogramů

Výběr programu

Okno výběru – Spuštění
programu

Nový program

Nový iLC program

Kopírování programu

Změna programu

Zobrazení obrázků

Zobrazení seznamu

Otevření MyDisplay

Odstranění programu
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Tlačítko Informace – Zobrazení
podrobností programu

Okno výběru při
stisknutém tlačítku
Informace

Kromě názvu programu můžete prostřednictvím následujících tlačítek vyvolat, resp. uložit
další informace.

Obrázek potraviny k programu

Obrázek příslušenství k programu

Přiřazení ke skupině (např.
Snídaně)

Přiřazení ke skupině se zobrazí
pomocí stisknutí tlačítka
„Přiřazení ke skupině“.
Dostupné přiřazení signalizuje
zelený háček.

Poznámky k programu

Uložené poznámky k programu
se přímo zobrazí pomocí stisknutí
tlačítka „Poznámky“. Dostupné
poznámky signalizuje zelený
háček.

Možnost volby doplňkových
atributů (např. „Předvolba času
spuštění“)

Piktogram indikuje provozní režim uloženého programu, jako např.
kombinaci páry a horkého vzduchu. Pro postupy přípravy iCookingControl
a iLC se zobrazují jiné, odpovídající piktogramy.
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Zobrazení obrázků
Pokud byly programy přípravy uloženy s obrázky, obrázky se zobrazí. Pokud obrázek není
k dispozici, název programu se ve zobrazení obrázků zobrazí jako text.

Přejděte do zobrazení obrázků.

Změňte zobrazení například ze
20 obrázků na 16 obrázků na
stránku.

Stisknutím šipky nebo
nastavovacím kolečkem můžete
ve zobrazení listovat.

Poslední zvolené zobrazení se znovu zobrazí při dalším vyvolání.
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Funkce třídění a filtrování
Seznam je tříděn abecedně podle jmen. Zobrazení seznamu lze změnit pomocí funkcí třídění
a filtrování.

Stisknutím tlačítka otevřete funkci filtrování. Zvolte kritérium pro filtrování.

Stisknutím tlačítka otevřete funkci třídění. Vyberte kritérium pro třídění.
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Ukládání za provozu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Za provozu stiskněte tlačítko.

2 G Zadejte název programu.

3 Způsob vaření uložíte stisknutím tlačítka.

Veškeré změny ve způsobu vaření iCookingControl  , např. aktivace funkcí „Tenký“ či „Tlustý“,
se aktualizují při uložení a při příštím vyvolání téhož způsobu vaření se automaticky uplatní.
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Programování – režim iCookingControl
Příklad:  Zvolíte název „Pečeně“ a uložíte způsob vaření pod novým názvem „Telecí pečeně“
s individuálními nastaveními, např. „lehké opečení“ a propéct“.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Nový program vytvoříte stisknutím tlačítka.

3 Telecí pečeně... Zadejte název programu (např. telecí
pečeně).x

4 Stisknutím tlačítka název uložíte.

5 Zvolte provozní režim „Maso“.

6 Pečení Zvolte „Pečení“

7 Stupeň opečení a propečení lze měnit
individuálně.

8 Způsob vaření uložíte a výběrové okno otevřete
stisknutím tlačítka.
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Krok Info/tlačítko Popis

9 Stisknutím tlačítka Uložit například zvolíte
obrázek potraviny či opustíte podrobný náhled.

V podrobném náhledu lze ukládat atributy, jako je obrázek příslušenství,
poznámky k programu či příslušnost ke skupině.
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Programování – režim konvektomatu
Můžete zcela dle svého přání uložit ruční program s až 12 kroky.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Nový program vytvoříte stisknutím tlačítka.

3 Míchaná vejce Zadejte název programu (např. míchaná
vejce).

4 Stisknutím tlačítka název uložíte.

5 Zvolte ruční provozní režim, např. kombinace.

6 Stisknutím tlačítka spustíte předehřev varného
prostoru.

7 Nastavte požadovanou teplotu předehřevu.

8 Krok uložíte jedním stisknutím tlačítka. Můžete
přidat další krok.
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Krok Info/tlačítko Popis

9 Zvolte provozní režim pro druhý programový
krok.

10 Zvolte požadované parametry přípravy.

11 Krok uložíte jedním stisknutím tlačítka. Můžete
přidat další krok.

12 Dalším stisknutím tlačítka ukončíte
programování.

Po ukončení každého programového kroku se ozve akustický signál,
pokud aktivujete tlačítko Bzučák.

Pro každý programový krok můžete nastavit požadovanou rychlost
proudění vzduchu.

V provozních režimech horký vzduch a kombinace můžete pro každý
programový krok aktivovat napařování ve 3 různých úrovních. Viz také
kapitola „Ruční napařování“.
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Programování – modus iLC
Využijte zásuvky ve svém přístroji k přípravě různých jídel najednou. iLevelControl  Vám
ukáže, které pokrmy lze připravovat společně a inteligentně přizpůsobí dobu přípravy
množství potravin a počtu otevření dvířek a jejich délce.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stisknutím tlačítka vytvoříte nový program iLC.

3 Pečivo Zadejte název programu (např. míchaná
vejce).

4 Stisknutím tlačítka název uložíte.

5 Zvolte ruční provozní režim, např. horký vzduch.

6 Zvolte požadované parametry přípravy.

7 Krok uložíte stisknutím tlačítka.
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Pro každý programový krok můžete nastavit požadovanou rychlost
proudění vzduchu.
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Spuštění programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3
Ke spuštění stiskněte jméno programu ve
výběrovém okně nebo centrální nastavovací
kolečko.

Kontrola programových kroků

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3
Ke spuštění či vyvolání programu stiskněte
jméno programu ve výběrovém okně nebo
centrální nastavovací kolečko.

4
Stisknutím symbolu pro kroky přezkoumejte
jednotlivé programové kroky. Znázorněný krok
bude zvýrazněn červeně.
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Krok Info/tlačítko Popis

5 Program opustíte stisknutím tlačítka.

Dvířka trouby by měla pro přezkum programových kroků zůstat otevřena. Programové kroky
můžete zkontrolovat i pomocí funkce „Změnit program“, kde je můžete přímo upravit.
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Vytvoření skupiny
Programy můžete přiřadit ke skupině, abyste své programy uspořádali (např. programy pro
snídaňové menu).

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Vyberte prostřednictvím filtru „Skupiny“.

3 Stiskněte tlačítko, abyste vytvořili novou
skupinu.

4 Breakfast Skupinu pojmenujte (např. Snídaně).

5 Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte zadání
názvu. Vytvoření skupiny je dokončené.
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Přiřazení ke skupině
Program můžete přiřadit ke skupině.
Skupině můžete přiřadit libovolné množství programů (Ruční, iLC atd.).
Například můžete přiřadit programy pro snídaňové menu k vaší vytvořené skupině
„Snidaně“.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2
Vyberte program tlačítky se šipkami nebo
středovým nastavovacím kolečkem (např.
Míchaná vajíčka).

3
Stiskněte tlačítko, abyste aktivovali změnovou
funkci. Zobrazení přejde na podrobnosti
programu.

4
Stiskněte tlačítko. Nyní máte možnost přiřadit
program k jedné skupině nebo několika
skupinám.

5 Breakfast Když stisknete požadovanou skupinu, označí
se (např. Snídaně).

6
Nakonec stiskněte toto tlačítko
dvakrát.
Program (např. Míchaná vajíčka) je nyní
přiřazen ke skupině (např. Snídaně).
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Změna programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3
Stisknutím tlačítka aktivujete funkci změny.
Zobrazení se přepne na podrobné zobrazení
programu.

4 Pečení Stiskněte název programu, chcete-li jej změnit.

5 Potvrďte změnu či stávající název.

6 Stisknutím piktogramu symbolizujícího provozní
režim otevřete program.

7 Po zvolení daného programového kroku jej
můžete přizpůsobit.

8 Proveďte změny.



Režim programování

81 / 204

Krok Info/tlačítko Popis

9 Změny ukončíte dvojím stisknutím tlačítka.

Chcete-li zobrazený programový krok smazat, stiskněte tlačítko.

Stisknutím tlačítka přidáte programový krok. Nový programový krok bude
přidán za ten zobrazený.

Změny poznámek v náhledu programových atributů provedete stisknutím
tlačítka.

Stisknutím tlačítka vyberete další atributy, například status oblíbené
položky.

Stisknutím tlačítka změny zrušíte.
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Kopírování programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Program zvolte pomocí šipek či centrálního
nastavovacího kolečka.

3 Stisknutím tlačítka program okopírujete.

4 G Zadejte název programu.

5 Způsob vaření uložíte stisknutím tlačítka.

Pokud název programu nezměníte, bude mu automaticky přiřazen pořadový index.
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Odstranění programu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Navolte program šipkou či pomocí centrálního
nastavovacího kolečka.

3 Program smažete dvojnásobným stisknutím
tlačítka.

Smazání se zruší stisknutím tlačítka Zpět či jiného tlačítka.

Smazání všech programů
Smazání všech programů lze provést jen v „MySCC“. Viz kapitola „MySCC – Komunikace“.
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Další atributy
Mezi další atributy umožňují používat další funkce, například změnou pořadí Vašich
programů nebo aktivují denní část Management. Další atributy funkci otevřete takto.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Pomocí tlačítek se šipkami nebo centrálního
kolečka zvolte program.

3
Stiskněte tlačítko pro vyvolání změny
funkce.Zobrazit změny na zobrazení detailu
programu.

4 Stisknutím tlačítka pro otevření dalších atributů
funkcí.
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Objednávka
Stiskněte tlačítko a pomocí ovladače nastavte číslo mezi 0 a 100. V seznamu mohou být
procesy vaření seřazeny v sestupném pořadí podle čísla, které jste přidělily, a uložily.

Stiskněte tlačítko a pomocí ovládacího kolečka nastavte číslo v rozmezí 1 – 100.
Procesy vaření mohou být v přehledu vzestupně seřazeny podle uložených čísel.

Uložení všech změn dalších atributů stiskněte tlačítko uložit před změnou
režimu.

Vyberte kritéria "objednavka" se seřaďí vaření procesů v zobrazení
seznamu.
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Používejte zásuvky přístroje současně pro nejrůznější postupy přípravy. iLevelControl  vám
zobrazí, které pokrmy se mohou vařit společně a  inteligentně upraví dobu přípravy podle
vloženého množství a také počet a dobu trvání otevření dvířek. Navíc se vám v okně výběru
zobrazí, které pokrmy nemůžete kombinovat s aktuálním výběrem. Tyto pokrmy jsou potom
označené jako tmavě šedé (např. toast na obrázku níže).
Další podporu představuje optická signalizace zásuvných roštů. Díky ní je nyní používání
funkce iLevelControl ještě snadnější: Blikající světlo signalizuje, kdy a který zásuvný rošt je
připravený na vytažení nebo vložení pokrmů.
V rámci nastavení v MySCC lze tuto funkci konfigurovat.
Tato funkce je standardně k dispozici pro všechny stolní přístroje typu 62 a 102 a volitelně
pro všechny stolní přístroje typu 61 a 101.

Stiskněte tlačítko, abyste přešli do režimu iLevelControl.

Vysvětlení piktogramů

Maska spuštění

Pokrmy v okně výběru

Aktivní pokrm

Úroveň zásuvky /
osa skutečného času

Ovládání pro okno času

Tlačítko skutečného času (okno
času přejde na aktuální čas)

Standby, aktuální teplota ve
varném prostoru se udržuje po
dobu 30 minut, viz „Standby“ pod
„MySCC“

Zoom (zvětšení nebo zmenšení
okna času)
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Výběr nového pokrmu

Odstranění pokrmu

Cool Down (zchlazení)

Uložení aktuálního složení
pokrmu, jako nákupní košík.

Zprávy se spotřebou energie

Udržování ideálního klimatu ve varném prostoru v provozním režimu iLC,
když není umístěný žádný pokrm. Fáze udržování klimatu je nastavitelná
od 10 do 120 minut. Tento stav umožňuje okamžité umístění pokrmů do
varného prostoru bez dalšího předehřívání.

Piktogram zobrazuje provozní režim volitelného pokrmu, jako např.
kombinaci páry a horkého vzduchu v ručním programu.

iLC Messenger může být kdykoli zapnut nebo vypnut v konfiguraci
přístroje prostřednictvím MySCC. Pokyny k tomu najdete v kapitole
MySCC – Pokročilá nastavení.
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Vložení pokrmů do okna výběru

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stiskněte tlačítko, abyste vyvolali program.

4 Vyberte uložený pokrm ze seznamu.

5 Pokrm se zobrazí v okně výběru

- Do okna výběru můžete vložit všechny pokrmy.
- iLC režim můžete spustit také přímo výběrem iLC procesu, např. iLC pizza.
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Uložení iLC  programu přípravy
Chcete-li uložit nový iLC  program, podívejte se prosím do kapitoly „Programování – iLC 

režim“.

Uložení iLC  postupu přípravy

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 iLC vaření v páře Stiskněte tlačítko „iLC vaření v páře“.

3 Upravte parametry přípravy.

4 Uložte stisknutím tlačítka.

5 Vaření mrkve v páře Zadejte název, např. Vaření mrkve v páře.

6 Stisknutím tlačítka název uložíte.
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Umístění pokrmů a spuštění

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte požadovaný pokrm v okně výběru.

2
Umístěte pokrm přetažením prstem (drag &
drop) do zásuvky na požadované úrovni, nebo
stiskněte příslušnou úroveň.
Postup se spustí automaticky.

3 Přístroj automaticky předehřívá.

4 Vložit Po dosažení teploty předehřívání budete
vyzváni ke vložení.

Stisknutím a přidržením zobrazení času, vlevo vedle umístěného pokrmu, můžete čas změnit
prostřednictvím středového nastavovacího kolečka, jakmile proužek bliká červeně.
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Smazání pokrmů

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko. Tlačítko Smazat je aktivní,
pokud bliká jeho žlutý rámeček.

2 Pokrm z časového či výběrového okna
odstraníte, když jej stisknete.

Jakmile je tlačítko Smazat aktivní (žlutý rámeček), lze z časového či výběrového okna odstranit
libovolně mnoho pokrmů.
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Uložení košů zboží

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Stisknutím tlačítka vyvolejte program.

4 Vyberte několik uložených pokrmů ze seznamu.

5 Pokrmy se zobrazí ve výběrovém okně.

5 Stisknutím tohoto tlačítka uložíte složení ve
výběrovém okně.

- Do výběrového okna můžete načíst veškeré pokrmy.
- Stisknutím a podržením aktivního pokrmu v časovém okně se ve výběrovém okně zvýrazní jídla,

která lze s tímto pokrmem kombinovat.
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Práce s volbou 3 sondy teploty jádra
U aplikací iLevelControl je možné sledovat až tři produkty sondami teploty jádra. Toto platí
pro vlastní vytvořené a také již dostupné iLC procesy.
Nejsou možné více než tři iLC procesy se zvolenou teplotou jádra zároveň.

Rozlišení tří sond teploty jádra určují různé
barvy
černá = 1. sonda teploty jádra
modrá = 2. sonda teploty jádra
zelená = 3. sonda teploty jádra

Na těchto třech sondách jsou navíc vyryté
kroužky:
1 kroužek = 1. sonda teploty jádra
2 kroužky = 2. sonda teploty jádra
3 kroužky = 3. sonda teploty jádra

Umístěte prosím tyto tři sondy teploty jádra vždy do určeného
držáku, abyste předešli nebezpečí zranění.
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Pokud jste přetáhli ikonu s teplotou jádra, zasuňte
jednu ze sond teploty jádra do nejsilnějšího místa
připravovaného pokrmu. Pozor: Měřicí body se
nacházejí v přední oblasti. Při zasunování sondy
prosím dbejte na to, aby byl hrot sondy umístěný
uprostřed v připravovaném pokrmu.

Na displeji se zobrazuje následující dotaz:
Potvrďte prosím, která ze tří sond teploty jádra se používá.

Pokud byla sonda zasunutá špatně nebo sklouzne při
průběžném vkládání, zobrazí se následující výstraha.
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Inteligentní Efficient CareControl samostatně rozpozná používání přístroje a všeobecný stav
péče a vypočítá „just in time“ optimální proces čištění pro sníženou spotřebu chemických
prostředků, vody a energie. Potřebné množství čisticích chemických prostředků se navrhuje
podle potřeby. Ve spojení se speciálními tabletami Care Tabs se zabrání usazování vodního
kamene už při jeho vzniku.

Stav péče a znečištění se zobrazuje v proužkových indikátorech „Care“ a „Clean“.

Zobrazení stavu péče a znečištění

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 V horním proužkovém indikátoru se zobrazuje
aktuální stav péče o přístroj.

3 V dolním proužkovém indikátoru se zobrazuje
aktuální stav znečištění přístroje.
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Ukazatel v zelené oblasti:
 
Zobrazení „Care“: Přístroj je v nejlepším stavu péče.
Parní generátor je bez vodního kamene.
 
Zobrazení „Clean“: Přístroj se nedávno čistil.

Ukazatel ve žluté oblasti:
 
Zobrazení „Care“: Přístroj je ve středním stavu péče.
Parní generátor s mírnými usazeninami vodního
kamene.
 
Zobrazení „Clean“: Přístroj je znečištěný, ale můžete
ho dále používat až do povelu k čištění.

Ukazatel v červené oblasti:
 
Zobrazení „Care“: Péče je nedostatečná a přístroj
musí být čištěn častěji pomocí CleanJet+care.
 
Zobrazení „Clean“: Přístroj je silně znečištěný a měl
by být bezpodmínečně vyčištěn při povelu k čištění.

Tendence vývoje zobrazení „Care“: zlepšuje se

Tendence vývoje zobrazení „Care“: zhoršuje se
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Výzva k vyčištění

Systém CareControl rozpoznává, v jaký okamžik se má provést čištění CleanJet ®  +care.
Systém CareControl přitom zohledňuje individuální přístup k čištění a také pracovní
zvyklosti, jako jsou delší přestávky nebo konec práce. Doporučené stupně čištění jsou
barevně označeny.

Automatické zobrazení výzvy k vyčištění,
jakmile je nutné čištění CleanJet ®  +care.

Doporučený stupeň čištění je barevně
zvýrazněn.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Proveďte
vyčištění + care Přístroj vás vyzve k vyčištění.

2 CleanJet+care Stisknutím tlačítka spusťte režim CleanJet ® 

+care, nebo zvolte „Později“.

3 Střední
Zvolte doporučený, barevně označený stupeň
čištění (např. „Střední“) a postupujte dle
pokynů na obrazovce.

Výzva k vyčištění CleanJet ®  +care-se v pravidelných intervalech opakuje, dokud nebude
provedeno čištění CleanJet ®  +care.
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Spuštění čištění

CleanJet ®  +care je automatický systém na čištění a péči o přístroj.
Díky 7 stupňům čištění můžete čištění přizpůsobit individuálnímu stupni znečištění.

Pozor!
- Aby byly zachovány hygienické požadavky a nedocházelo k poruchám v provozu, musíte svůj

přístroj každý den čistit – jinak hrozí nebezpečí požáru!
- Dbejte na to, že váš přístroj je nutné denně čistit i při režimu „Blanžírování“.
- Používejte pouze čisticí tablety a tablety Care od výrobce přístroje. Používáním jiných čisticích

prostředků může dojít k poškození přístroje. Záruka za takto vzniklé škody je vyloučena!
- Pokud čisticí prostředky předávkujete, může se tvořit pěna.
- Tablety nikdy nevkládejte do horké varné komory (> 60 °C).

- Dvířka přístroje nechávejte při delším nepoužívání (např. přes noc) trochu otevřená.
- Každodenním čištěním těsnění varné komory prodloužíte jeho životnost. K čištění těsnění varné

komory používejte měkkou tkaninu a prostředek na nádobí, nikoli abrazivní čisticí prostředek!
- Skleněné výplně zevnitř i zvenčí a také vnější plášť přístroje čistěte nejlépe vlhkou, měkkou

tkaninou. Pro tento účel nepoužívejte žádný abrazivní nebo agresivní čisticí prostředek. K
čištění používejte běžné slabé prostředky na nádobí určené pro domácnost a povrchy z
ušlechtilé oceli pravidelně ošetřujte pomocí prostředku určeného k péči o tento druh materiálu.
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Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko.

2 Varný prostor
příliš horký

Hlášení „Varný prostor příliš horký“ se zobrazí
ve chvíli, kdy teplota varného prostoru
přesáhne 50 °C.
Zvolte „Cool Down“ (viz kapitolu „Cool Down“).

3 light Zvolte stupeň čištění, např. „light“.

4 Otevřít dveře Otevřete dvířka varného prostoru, vyjměte
nádoby a plechy.

5
Varování!
Čisticích tablet a tablet Care se dotýkejte pouze
v ochranných rukavicích – nebezpečí poleptání!

6
Vybalte zobrazený počet čisticích tablet a vložte
je do prohlubně v usměrňovacím plechu (košík
na tablety) ve varném prostoru. Viz obrázek na
následující straně.

7
Rozbalte zobrazený počet balení tablet care a
ty vložte do údržbové nádoby. Viz obrázek na
následující straně.

8 Zavřít dveře Čištění začne automaticky po zavření dvířek
varného prostoru!
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Výstraha!
- Dvířka varného prostoru během čištění neotvírejte – možnost úniku čisticích prostředků

a horkých výparů – nebezpečí poleptání a popálení! Dojde-li během čisticího procesu k
otevření dvířek, ozve se klakson.

- Po přerušení nebo dokončení čištění CleanJet ®  +care celého varného prostoru (i za
usměrňovacím plechem) zkontrolujte, zda v něm nejsou zbytky čisticího prostředku.
Zbytky odstraňte a celý varný prostor (i za usměrňovacím plechem) důkladně vypláchněte
ruční sprchou – nebezpečí poleptání!

- Během čištění nesmějí být žádné vně připojitelné sondy teploty jádra umístěny ve varném
prostoru přes dvířka. Tyto sondy se nesmí čistit společně s varným prostorem! Způsobilo
by to netěsnosti během čištění. – nebezpečí poleptání a popálení!

 

Návod k manipulaci s čisticími prostředky:

Výstraha!
Čisticí tablety a tablety
Care používejte pouze za
vhodných bezpečnostních
opatření. Zacházejte s
nimi pouze v ochranných
rukavicích – nebezpečí
poleptání!

Stolní zařízení: Do zásuvky
vložte zobrazený počet
balení tablet Care.

Volně stojící zařízení: Do
záklopky vložte zobrazený
počet balení tablet Care.

Čisticí tablety: Odstraňte
ochrannou fólii.

Čisticí tablety vložte do
prohlubně v usměrňovacím
plechu.

Tablety nevkládejte
do varného prostoru –
nebezpečí poškození!
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Před spuštěním čištění CleanJet ®  +care musí být do varného prostoru řádně vloženy závěsné
rámy nebo stojanové vozíky.
Při používání změkčené vody lze doporučené množství čisticích tablet snížit až o 50 %. Pokud
se i přes správné dávkování tvoří pěna, je třeba počet čisticích tablet snížit. Pokud i přes nižší
dávkování čisticího prostředku dál dochází k silné tvorbě pěny, domluvte se se servisním
partnerem/zákaznickým servisem na použití dalších opatření, např. odpěňovacích tablet.
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Stupně čištění

Stupeň čištění Popis/aplikace Tablety

Oplach bez tablet Vypláchnutí varného prostoru teplou vodou. Ne

Leštit Na vápenaté nečistoty bez tuku, např. po
pečení nebo vaření v páře. Care

Průběžné čištění „Krátká doba čištění“ – na všechny nečistoty,
avšak bez sušení a leštění. Čisticí prostředek

Rychle Na lehčí nečistoty, např. po naplnění
smíšenými pokrmy, použití do 200 °C.

Čisticí prostředek a
péče

Úsporné Na lehké nečistoty (do 200 °C) při co
nejúspornější spotřebě chemie a vody.

Čisticí prostředek a
péče

Střední Na nečistoty z pečení a grilování, např. po
přípravě kuřete, steaků, grilovaných ryb.

Čisticí prostředek a
péče

Silně Na silné nečistoty z pečení a grilování, např.
po přípravě více dávek kuřete, steaků atd.

Čisticí prostředek a
péče
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CleanJet ®  +care přerušit
Při výpadku proudu delším než 10 minut nebo po vypnutí přístroje se na displeji zobrazí
hlášení „CleanJet přerušit“ . Jestliže přerušení funkce CleanJet ®  neprovedete do 20
sekund stisknutím tlačítka na displeji, poběží aktivovaný program CleanJet ®  +care bez
přerušení až do konce.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vypněte a znovu zapněte přístroj.

2
CleanJet

+care přerušit? Stiskněte tlačítko a potvrďte zrušení.

3 Otevřít dveře Následujte pokyny na displeji a opatrně
otevřete dvířka – horké výpary!

4
Výstraha!
Čisticích tablet se dotýkejte jen v ochranných
rukavicích – nebezpečí poleptání!

5 Odstraňte tablety Odstraňte čisticí tablety (jsou-li ještě přítomny)
a zavřete dvířka varného prostoru.

6 00:09 Varný prostor se automaticky vypláchne,
zobrazuje se zbývající doba do konce.

7 Čištění nekompletní Přístroj můžete nyní znovu použít k vaření.
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Pod MySCC můžete provádět všechna základní nastavení přístroje (např. času, data,
jazyka atd.).

Po navolení tlačítka MySCC přejdete ke zobrazení přehledu vašich základních
nastavení přístroje. Zde můžete upravovat nastavení přístroje podle svých
potřeb.

Vysvětlení piktogramů:

Nejoblíbenější (při navolení
MySCC aktivní)

Nastavení

Zvuky

Správce systému

MyEnergy

Pokročilá nastavení

MyDisplay

Servis
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V tomto bodě menu můžete spravovat své Oblíbené (např. jazyk, formát doby přípravy
atd.).

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Automaticky přejdete k bodu menu Oblíbené.

3 Nastavovacím kolečkem vyberte například
podbod menu „Jazyk“.

4 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou vpravo vedle
podbodu menu „Jazyk“.

5

Nyní je podbod menu „Jazyk“ uložen
v Oblíbených a můžete ho vybrat v bodě menu
„Oblíbené“.
Stisknutím tlačítka s hvězdičkou můžete
položku v Oblíbených kdykoli znovu odvolat.
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Stiskněte tlačítko Nastavení ke změně např. jazyka, formátu času, data a času,
zvuků atd.

Jazyk

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

3
Stiskněte tlačítko Jazyk .
Otáčením a následným stisknutím otáčecího
kolečka nastavíte jazyk.

Datum a čas

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

3 Stiskněte tlačítko Datum a čas .
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Krok Info/tlačítko Popis

4

K nastavení data a času vyberte pole formátu
data a času (dd, mm, rrrr, hh, mm) a nastavte
tyto hodnoty nastavovacím kolečkem.
Nastavení potvrdíte stisknutím nastavovacího
kolečka.

5 Stisknutím tlačítka se šipkou přejdete do
hlavního menu.



MySCC – Nastavení

109 / 204

Formát času

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

Formát doby přípravy
Stiskněte tlačítko Formát doby přípravy .
Nastavený formát doby přípravy se zobrazuje ve tvaru h:m nebo m:s.
h:m  zobrazuje hodiny:minuty, m:s  zobrazuje minuty:sekundy.

V režimu programování je možné upravit formát doby přípravy pro každý krok programu.
Příklad: krok programu 1 v (h:m) a krok programu 2 v (m:s)

Formát skutečného času
Stiskněte tlačítko Formát skutečného času .
Nastavený formát skutečného času se zobrazí vpravo dole na tlačítku ve tvaru
24h nebo am/pm.
Aktivací tlačítka je možné přecházet mezi těmito dvěma formáty skutečného
času (formát data se změní automaticky).
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Zobrazení zbývající/cílové doby
Pomocí funkce Zobrazení zbývající doby můžete aktivovat zobrazení uplynulé
cílové doby a také zbývající doby do konce ideálního průběhu přípravy.
Stiskněte tlačítko Zobrazení zbývající doby .
Poklepáním na tlačítko můžete přecházet mezi cílovou dobou a zbývající
dobou .
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Osvětlení varného prostoru bez funkce signalizace zásuvných
roštů
Pomocí této funkce lze úplně vypnout osvětlení přístroje.
Postupujte podle následujících kroků:

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

3 K zapnutí a vypnutí osvětlení varného prostoru
stiskněte tlačítko Osvětlení varného prostoru .
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Nastavení osvětlení pro SelfCookingCenter XS, typ 6 2/3
V tomto oddíle jsou popsány možnosti nastavení pro SelfCookingCenter XS, typ 6 2/3.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

3 Stisknutím tlačítka Nastavení osvětlení
otevřete podmenu.

Zde nyní můžete provést nastavení osvětlení varného prostoru.

Osvětlení varného prostoru
Pomocí této funkce lze úplně vypnout osvětlení přístroje.

K zapnutí a vypnutí osvětlení varného prostoru stiskněte tlačítko Osvětlení
varného prostoru .
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Při otevřených dvířkách
Zde můžete zvolit, jak bude osvětlení LED fungovat při otevřených dvířkách.
Osvětlení LED je tvořeno dvěma lištami LED. Jedna lišta LED je zabudována na levé
straně a druhá na pravé straně dvířek.

Stiskněte tlačítko Při otevřených dvířkách a otáčením ovládacího kolečka
vyberte některé ze tří následujících nastavení.

Osvětlení
LED dvířek
na straně s
rukojetí zap

Pokud zvolíte toto nastavení, bude lišta LED na straně s rukojetí (standardně
levá strana dvířek, stojíte-li čelem k přístroji) svítit, jakmile se dvířka otevřou. LED
pak svítí do varné komory.
LED lišta na druhé straně zhasne, jakmile se dvířka otevřou.

Vypnout LED
osvětlení

dvířek

Zvolíte-li toto nastavení, obě lišty LED zhasnou, jakmile se dvířka otevřou.

Vypnutí LED
osvětlení

dvířek po 30 s

Pokud zvolíte toto nastavení, pak lišta LED na straně s rukojetí (standardně
levá strana dvířek, stojíte-li čelem k přístroji) po 30 s zhasne, jakmile se dvířka
otevřou.
LED lišta na druhé straně zhasne, jakmile se dvířka otevřou
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Nastavení osvětlení pro přístroje s funkcí signalizace zásuvných
roštů.
V tomto oddíle jsou popsány možnosti nastavení pro přístroje, které jsou vybaveny funkcí
signalizace zásuvných roštů.
U přístrojů typu 201, 202 a 6 2/3 tato funkce není k dispozici.
V následujících krocích je popsáno, jak můžete nastavit/vypnout osvětlení varného
prostoru, osvětlení dvířek, signalizaci zásuvných roštů a signály v podobě blikání.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

3 Stisknutím tlačítka Nastavení osvětlení
otevřete podmenu.

Zde nyní můžete provést nastavení osvětlení varného prostoru.

Osvětlení varného prostoru
Pomocí této funkce lze úplně vypnout osvětlení přístroje.

K zapnutí a vypnutí osvětlení varného prostoru stiskněte tlačítko Osvětlení
varného prostoru .
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Stmívat LED osvětlení dvířek
Pomocí této funkce můžete stmívat osvětlení LED. Můžete to provádět v krocích po 25 %,
od 0 % do 100 %.

Stiskněte tlačítko a pomocí ovládacího kolečka nakonec nastavte požadovaný
stupeň stmívání po 25 %.

Signalizace zásuvných roštů
Tato funkce signalizuje v provozním režimu iLevelControl, který zásuvný rošt má být
vložen nebo vysunut. Přitom se příslušný rošt nasvítí pomocí osvětlení LED.

K zapnutí a vypnutí signalizace zásuvných roštů stiskněte tlačítko Signalizace
zásuvných roštů .

Blikání při výzvě k akci
Při zapnutí tohoto nastavení bliká osvětlení LED, jakmile přístroj ukončí varný proces.
Pokud je vedle tohoto nastavení zapnuta také funkce signalizace zásuvných roštů, pak v
provozním režimu iLevelControl začne blikat hotový zásuv.
Když je toto nastavení vypnuto, jsou všechny signály v podobě blikání deaktivovány. V
souvislosti s funkcí signalizace zásuvných roštů je pak hotový zásuv osvětlen konstantně.

K zapnutí a vypnutí signalizace v podobě blikání stiskněte tlačítko Blikání při
výzvě k akci .
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Při otevřených dvířkách
Zde můžete zvolit, jak bude osvětlení LED fungovat při otevřených dvířkách.
Osvětlení LED je tvořeno dvěma lištami LED. Jedna lišta LED je zabudována na levé
straně a druhá na pravé straně dvířek.

Stiskněte tlačítko Při otevřených dvířkách a otáčením ovládacího kolečka
vyberte některé ze tří následujících nastavení.

Osvětlení
LED dvířek
na straně s
rukojetí zap

Pokud zvolíte toto nastavení, bude lišta LED na straně s rukojetí (standardně
levá strana dvířek, stojíte-li čelem k přístroji) svítit, jakmile se dvířka otevřou. LED
pak svítí do varné komory.
LED lišta na druhé straně zhasne, jakmile se dvířka otevřou.

Vypnout LED
osvětlení

dvířek

Zvolíte-li toto nastavení, obě lišty LED zhasnou, jakmile se dvířka otevřou.

Vypnutí LED
osvětlení

dvířek po 30 s

Pokud zvolíte toto nastavení, pak lišta LED na straně s rukojetí (standardně
levá strana dvířek, stojíte-li čelem k přístroji) po 30 s zhasne, jakmile se dvířka
otevřou.
LED lišta na druhé straně zhasne, jakmile se dvířka otevřou
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Další základní nastavení, jako např. jas displeje, počet zásuvek, dobu udržování klimatu
atd. najdete také pod bodem menu Nastavení.

Postupujte podle následujících kroků:

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

Jednotka teploty
Stiskněte tlačítko Jednotka teploty , abyste vybrali stupně Celsia nebo
Fahrenheita. Potvrďte stisknutím nastavovacího kolečka.

Jas displeje
Stiskněte tlačítko Jas displeje a nastavte jas v několika stupních nastavovacím
kolečkem.
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Doba doběhu digestoře
Stiskněte tlačítko Doba doběhu digestoře a nastavte dobu doběhu pro digestoř
(1 min – 30 min) nastavovacím kolečkem.

Hmotnost talíře à la carte
Stiskněte tlačítko Hmotnost talíře à la carte a nastavte hmotnost prázdného
talíře nastavovacím kolečkem (do 700 g, 700 g – 899 g, 900 g –1099 g, nad
1100 g).

Hmotnost talíře bankett
Stiskněte tlačítko Hmotnost talíře banket a nastavte hmotnost prázdného talíře
nastavovacím kolečkem (do 700 g, 700 g – 899 g, 900 g –1099 g, nad 1100 g).

Počet zásuvek
Stiskněte tlačítko Počet zásuvek a nastavte počet zásuvek pro iLC (1–10)
nastavovacím kolečkem.

Pořadí zásuvek
Stiskněte tlačítko Pořadí zásuvek a nastavte pořadí číslování zásuvek pro iLC
nastavovacím kolečkem.

Doba udržování klimatu
Stiskněte tlačítko Doba udržování klimatu a nastavte nastavovacím kolečkem
dobu, po kterou se má ve varném prostoru udržovat klima (teplota a vlhkost),
když právě nepřipravujete žádný pokrm během iLC.
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Zvukové signály přístroje (typ, hlasitost, dobu trvání atd.) můžete upravit podle svých přání.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Zvuky.

Následující nastavení můžete upravovat:

Celková hlasitost
Stiskněte tlačítko Celková hlasitost a ovládacím kolečkem nastavte celkovou
hlasitost (0 % – 100 %).

Tón tlačítek
Stiskněte tlačítko Tón tlačítek a ovládacím kolečkem nastavte tón tlačítek
(zapnuto, vypnuto).

Hlasitost tónu tlačítek
Stiskněte tlačítko Hlasitost tónu tlačítek a ovládacím kolečkem nastavte
hlasitost tónu tlačítek (0 % – 100 %).
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Výzva k vkládání/jiné činnosti
Stiskněte tlačítko Výzva k vkládání/jiné činnosti a upravte melodii, hlasitost,
dobu trvání a interval tónu pro výzvu ke vkládání nebo jiné činnosti.

Konec kroku programu
Stiskněte tlačítko Konec programu  a upravte melodii, hlasitost, dobu trvání
a interval tónu pro konec programu.

Konec vaření
Stiskněte tlačítko Konec vaření a upravte melodii, hlasitost, dobu trvání
a interval tónu pro konec vaření.

Přerušení programu/nastala chyba
Stiskněte tlačítko Přerušení programu/nastala chyba a upravte melodii,
hlasitost, dobu trvání a interval tónu pro funkci přerušení programu/nastala
chyba.

Resetovat nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko Resetovat nastavení zvuku a vraťte všechna nastavení pro
melodii, hlasitost, dobu trvání a interval tónu do továrního nastavení.
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Data HACCP se ukládají na dobu 10 dnů a jejich výstup je možné v případě potřeby
provést prostřednictvím USB rozhraní přístroje. Chcete-li data trvale ukládat, postupujte
prosím podle pokynů.

Stahování dat HACCP

Krok Info/tlačítko Popis

1

Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.
Rozhraní USB je určeno výhradně k importu a
exportu dat a k provádění aktualizace softwaru
pomocí flash disku USB.
Není proto vhodné pro nabíjení nebo provoz
jiných elektronických zařízení, jako jsou
například mobilní telefony.

2 Stiskněte tlačítko MySCC  .

3 Stiskněte tlačítko Správa systému.

4 Stiskněte tlačítko Stahování dat HACCP .

5

Stiskněte první pole datum/čas a nastavovacím
kolečkem nastavte požadované počáteční
datum pro data.
Stiskněte druhé pole datum/čas a nastavovacím
kolečkem nastavte požadované konečné datum
pro data.
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Krok Info/tlačítko Popis

6
Stisknutím tlačítka spustíte stahování, po
ukončení se paměťová jednotka USB zobrazí
s háčkem.

Zaznamenávají se následující data:
- číslo šarže
- čas
- název programu přípravy
- teplota varného prostoru
- teplota jádra
- dvířka otevřená / dvířka zavřená
- změna provozních režimů
- čištění CleanJet ®  +care
- připojení energetického optimalizačního zařízení
- 1/2 energie
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Stahování informačních dat

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3 Stiskněte tlačítko Správa systému .

4 Stiskněte tlačítko Stahování informačních dat
.

5

Stiskněte první pole datum/čas a nastavovacím
kolečkem nastavte požadované počáteční
datum pro data.
Stiskněte druhé pole datum/čas a nastavovacím
kolečkem nastavte požadované konečné datum
pro data.

6
Stisknutím tlačítka spustíte stahování, po
ukončení se paměťová jednotka USB zobrazí
s háčkem.
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Symbol USB svítí, pokud je identifikována paměťová jednotka USB. Nyní
je možné data nahrávat, stahovat nebo trvale zaznamenávat.

Potvrzovací háček signalizuje úspěšné dokončení funkce. Vyjměte
paměťovou jednotku USB až po rozsvícení tohoto potvrzení.
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Stahování servisních dat
V servisní úrovni můžete vyvolávat servisní data, jako např. typ přístroje nebo stav verze
softwaru.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3 Stiskněte tlačítko Správa systému .

4
Stiskněte tlačítko Stahování servisních dat .
Servisní data se uloží na paměťovou jednotku
USB.
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Stahování programů, Nahrávání programů, Odstranění všech programů

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3 Stiskněte tlačítko Správa systému .

Stahování programů
Stiskněte tlačítko Stahování programů . Programy přípravy se uloží na
paměťovou jednotku USB.

Při stahování programů přípravy na paměťové jednotky USB je nutné
pamatovat na to, že pro každý přístroj je třeba samostatná paměťová
jednotka USB.
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Nahrávání programů
Stiskněte tlačítko Nahrávání programů . Programy přípravy se uloží do přístroje
z paměťové jednotky USB.

Odstranění všech programů
Stiskněte dvakrát tlačítko Odstranění všech programů ke smazání všech
vlastních vytvořených programů, procesů a skupin z režimu programování.

Nákupní košíky se nesmažou. Nákupní košíky můžete odstranit pouze
v režimu programování, a to jednotlivě tlačítkem pro odstranění.
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Profily můžete vytvářet v menu MyDisplay . Zde můžete individuálně nastavit ovládací
plochu přístroje podle svého přání a uložit ji jako aktuální profil.

Stahování profilů

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3
Stiskněte tlačítko Stahování profilů , abyste
profily nahráli z přístroje na paměťovou jednotku
USB.
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Nahrávání profilů

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3
Stiskněte tlačítko Nahrávání profilů , abyste
profily stáhli z paměťové jednotky USB do
přístroje.
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Stahování obrázků, Nahrávání obrázků, Odstranění obrázků

Prostřednictvím integrovaného USB rozhraní můžete spravovat vlastní obrázky svých
pokrmů v režimu programování. Individuální obrázky pokrmů musejí být před použitím
v přístroji převedeny do zvláštního formátu. Na internetových stránkách www.club-
rational.com najdete komfortní řešení pro zpracování obrázků. Přihlášení do klubu
ClubRATIONAL a využívání této funkce je bezplatné. Postupujte podle pokynů ke klubu
ClubRATIONAL na domovské stránce výrobce (www.rational-online.com ). Potom
připojte paměťovou jednotku USB s uloženými obrázky k přístroji a následujícím způsobem
použijte funkci pro ukládání a odstraňování obrázků.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3 Stiskněte tlačítko Správa systému .
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Stahování obrázků
Stiskněte tlačítko Stahování obrázků a vaše vlastní obrázky pokrmů se uloží
z přístroje na paměťovou jednotku USB.

Nahrávání obrázků
Stiskněte tlačítko Nahrávání obrázků a obrázky z paměťové jednotky USB se
uloží v režimu programování jako obrázky pokrmů.

Odstranění všech vlastních obrázků
Stiskněte tlačítko Odstranění všech vlastních obrázků a všechny vaše vlastní
obrázky pokrmů v režimu programování se smažou.
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Ergonomické ovládání druhého zařízení prostřednictvím
obrazovky
Pomocí této funkce můžete na obrazovce zařízení obsluhovat obrazovku druhého zařízení.
Přitom se obrazovka druhého zařízení zobrazí na obrazovce prvního zařízení a je možné
mezi nimi jednoduše přepínat.
Například při instalaci Combi-Duo je díky tomu možné obsluhovat obě zařízení
ergonomicky přes obrazovku horního zařízení.

Stisknutím tlačítka Ergonomické ovládání druhého zařízení prostřednictvím
obrazovky tuto funkci aktivujete.

Stiskněte tlačítko Název zařízení a v dalším kroku zadejte název zařízení.
Díky tomu lze obě zařízení, která jsou vzájemně propojena, odlišit podle jména.

Stiskněte tlačítko Barva zařízení a zvolte pro toto zařízení některou barvu.
Vedle názvu zařízení je to druhá charakteristika, kterou je možné odlišit dvě
vzájemně propojená zařízení.

Stiskněte tlačítko skupinové ID, abyste přístroj přiřadili ke skupině. Přiřazením
několika přístrojů do skupiny mohou být tyto přístroje ovládány prostřednictvím
jedné obrazovky. Lze vytvořit maximálně 10 různých skupin.

Pomocí této funkce můžete na obrazovce zařízení obsluhovat obrazovku druhého zařízení.
Přitom se obrazovka druhého zařízení zobrazí na obrazovce prvního zařízení a je možné
mezi nimi jednoduše přepínat.
Například při instalaci Combi-Duo je díky tomu možné obsluhovat obě zařízení
ergonomicky přes obrazovku horního zařízení.

Stisknutím tlačítka Ergonomické ovládání druhého zařízení prostřednictvím
obrazovky tuto funkci aktivujete.

Pomocí této funkce můžete na obrazovce zařízení obsluhovat obrazovku druhého zařízení.
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Přitom se obrazovka druhého zařízení zobrazí na obrazovce prvního zařízení a je možné
mezi nimi jednoduše přepínat.
Například při instalaci Combi-Duo je díky tomu možné obsluhovat obě zařízení
ergonomicky přes obrazovku horního zařízení.

Stisknutím tlačítka Ergonomické ovládání druhého zařízení prostřednictvím
obrazovky tuto funkci aktivujete.

Chcete-li tuto funkci využívat, musí být splněny následující požadavky na hardware:
Tato funkce je možná pouze u SelfcookingCenter(R) od data výroby září 2016 (Index I v
sériovém čísle na typovém štítku, např.: E11SI XXXXXX)
Obě zařízení musí být vybavena rozhraním Ethernet
Zařízení musí být propojena kabelem LAN
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Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko síťová nastavení.

Nastavte a změňte IP adresu.

Nastavte a změňte IP adresu brány.

Nastavte a změňte IP adresu masky sítě.

Aktivujte příp. deaktivujte DHCP. Doporučujeme
aktivovat pro funkci ConnectedCooking.

Zobrazí se MAC adresa vašeho zařízení.

Pokročilá nastavení pro funkci ConnectedCooking

Krok Info/tlačítko Popis

Informace o serveru V kombinaci se statickou
IP adresou je nutné zadat informace o DNS
serveru. Více informací vám sdělí váš správce
sítě.
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Krok Info/tlačítko Popis

Nastavení a změna informací pro server proxy
Informace si vyžádejte u svého správce sítě.

Jakmile jste provedli nějaká nastavení, musíte provést restart.
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Funkce ConnectedCooking vyžaduje internetové připojení. Použijte nastavení „DHCP aktivní“
nebo se zeptejte svého správce sítě, která nastavení musíte provést.

Přihlášení zařízení

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC.

2 Stiskněte tlačítko ConnectedCooking.

3 Funkci ConnectedCooking aktivujete stisknutím
tlačítka ConnectedCooking.

4

Zařízení po několika sekundách registrační kód
skryje.
Naskenujte QR kód svým chytrým telefonem,
na kterém máte nainstalovanou aplikaci
ConnectedCooking, nebo na webovém portálu
či v aplikaci zadejte 9místný kód PIN.
Zařízení bylo úspěšně zaregistrováno.
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Nastavení funkce ConnectedCooking
Data HACCP se automaticky uloží do aplikace
ConnectedCooking po skončení vaření.
Servisní údaje se do aplikace ConnectedCooking ukládají
automaticky v pravidelných intervalech.
Zařízení vás bude automaticky informovat, když bude
k dispozici novější verze softwaru a umožní jeho přímou
aktualizaci.
Čas systému zařízení se nastavuje automaticky. ->
V aplikaci ConnectedCooking musí být zadáno správné
časové pásmo, ve kterém se zařízení nachází.
Oprávnění uživatelé mohou zařízení ovládat na dálku.
Oprávnění můžete spravovat na webovém portálu
ConnectedCooking.
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IP adresy
Zde máte možnost nechat si zobrazit a měnit IP adresy, IP brány a IP masky sítě vašeho
přístroje.

Stiskněte tlačítko IP adresa a zadejte svou IP adresu.

Stiskněte tlačítko IP brány a zadejte svou adresu brány.

Stiskněte tlačítko IP masky sítě a zadejte svou adresu masky sítě.
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Stáhnout | načíst základní nastavení přístroje
Pomocí této funkce lze kopírovat základní nastavení jednoho zařízení na další zařízení.
Patří sem různá základní nastavení, jako je jazyk, nastavení hodin, nastavení hlasitosti,
nastavení teploty jádra atd.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zasuňte paměťovou jednotku USB do rozhraní
pod krytem ovládání.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3 Stiskněte tlačítko Správce systému.

4_1
Stiskněte tlačítko Stáhnout základní nastavení
přístroje .
Základní nastavení přístroje se uloží na
paměťovou jednotku USB.

4_2

Stiskněte tlačítko Nahrát základní nastavení
přístroje .
Základní nastavení přístroje se z paměťové
jednotky USB nahrají do vašeho přístroje a
přepíší se původní nastavení.
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Poloviční spotřeba
Příkon elektrického ohřevu se u spotřebičů sníží o 50 % (např. typ 10x1/1 GN z 18 kW na
9 kW). Není možné vybrat v iCookingControl!

Krok Info/tlačítko Popis

1 Zvolte Režim ručního ovládání, např. Horký
vzduch.

2 Stiskněte tlačítko MySCC .

3 Stiskněte tlačítko pro bod menu MyEnergy.

4 Stiskněte tlačítko Poloviční spotřeba.

5 Na displeji se zobrazí „E/2“ (poloviční spotřeba).
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Automatické snižování
Pomocí nastavení Automatické snižování se automaticky sníží jas obrazovky, jestliže se
nepoužívá.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu MyEnergy.

3
Stiskněte tlačítko Automatické snižování
a nastavte čas stmívání obrazovky v minutách
(1 min – 30 min).
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iLC: udržování teploty
Pomocí nastavení iLC: udržování teploty v bodě menu MyEnergy můžete upravit
nastavení pro dobu udržování klimatu ve varném prostoru. Udržování ideálního klimatu
ve varném prostoru je možné v provozním režimu iLC, když nepřipravujete žádný pokrm.
Fáze udržování klimatu je nastavitelná od 10 do 120 minut. Tento stav umožňuje okamžité
umístění pokrmů do varného prostoru bez dalšího předehřívání.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu MyEnergy.

3
Stiskněte tlačítko iLC: udržování teploty
a nastavte dobu udržování klimatu ve varném
prostoru (10 min – 120 min).
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Doba vkládání
Pomocí této funkce je možné při varných postupech v iCookingControl libovolně zkrátit
dobu udržování po výzvě ke vložení na maximálně 10 minut. Varný postup se po zvolené
době automaticky přeruší, pokud do té doby neproběhne vložení.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu MyEnergy.

3 Stiskněte tlačítko Doba vkládání a nastavte
dobu udržování (2 min – 10 min).
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Zobrazení spotřeby energie
Pomocí této funkce je možné zobrazit spotřebu elektřiny nebo plynu na jeden krok vaření.
Spotřebu energie lze zobrazit:

po ukončení manuálního kroku vaření
po kroku vaření iCC
během režimu iLevelControl
po ukončení automatického čištění Efficient CareControl

Zobrazené hodnoty spotřeby energie nejsou měřené, ale vypočtené. Mezi zobrazenými
hodnotami od hodnotami zjištěnými pomocí měřicích přístrojů může být nepatrná odchylka.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko MyEnergy .

3 Stiskněte tlačítko Spotřeba energie .
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Stáhnout spotřebu energie podle šarže
Stiskněte tlačítko Stáhnout spotřebu energie podle šarže .
Nyní můžete zvolit dobu, po kterou chcete stahovat šarže. Nakonec stisknutím
tlačítka Stáhnout spusťte stahování. Takto se jednotlivé spotřeby energie podle
šarží stáhnou do vaší paměťové jednotky USB.
Soubor můžete na svém počítači otevřít pomocí programu MS Excel.

Stáhnout vyhodnocení spotřeby energie
Stiskněte tlačítko Stáhnout vyhodnocení spotřeby energie . Takto si
vyhodnocení souhrnně za celý den stáhnete do své paměťové jednotky USB.
Soubor s vyhodnocením můžete na svém počítači otevřít pomocí programu MS
Excel.

Standardní jednotka
Po stisknutí tlačítka Standardní jednotka můžete volit mezi různými jednotkami
energie.

Zprávy se spotřebou energie
Zprávy se spotřebou energie vám ukazují spotřebu energie bezprostředně po ukončení
kroku vaření nebo automatického čištění přístroje pomocí Efficient CareControl. V
provozním režimu iLevelControl je možné vyvolat zprávy se spotřebou energie během
kroku vaření.

Stisknutím tlačítka  Zprávy se spotřebou energie  můžete zprávy o spotřebě
energie aktivovat nebo deaktivovat.
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Předvolba času spuštění
Přístroj můžete nechat spustit automaticky.
Pozor! Upozorňujeme na to, že uchovávání potravin po delší dobu v nechlazeném
a neohřívaném varném prostoru je z hygienického hlediska velmi nevhodné!

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

3 Stiskněte tlačítko Předvolba času spuštění
a nastavte požadovaný den a požadovaný čas.

4
Vyberte provozní režim, např. Přílohy /
Gratinované brambory, a proveďte požadovaná
nastavení.

5
Čas spuštění je aktivní. Displej ztmavne
a zobrazený zůstane pouze čas spuštění a také
tlačítko pro přerušení času spuštění.
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- Dvířka varného prostoru musejí být zavřená!
- Osvětlení varného prostoru zhasne s aktivovaným časem spuštění.
- Předehřátí se v režimu s časem spuštění vynechá.
- Čas spuštění se neodstraní s VYPNUTÍM/ZAPNUTÍM přístroje. Při aktivním času spuštění je

možné navolit pouze funkci nápovědy „?“.

Deaktivace času spuštění
K deaktivaci času spuštění přidržte tlačítko pro přerušení po dobu 2 sekund.



MySCC – Pokročilé nastavení

148 / 204

Naměřená hodnota vnitřní teploty pokrmu
Na tomto tlačítku se zobrazuje aktuální teplota snímače vnitřní teploty pokrmu.
Toto lze použít jako informaci při vaření, u kterého se nepoužívá snímání vnitřní teploty
pokrmu.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko Nastavení .

3 Na tomto tlačítku se zobrazuje aktuální teplota
snímače vnitřní teploty pokrmu.
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Režim záznamu
Pomocí této funkce je možné změnit v iCookingControl často používanou aplikaci
s řízením podle teploty jádra na aplikaci s řízením podle času, takže se pak nemusí
používat sonda teploty jádra.
Pro kritické produkty s teplotami jádra do 75 °C, které jsou citlivé na intenzitu přípravy, se
tato funkce nesmí používat. Patří mezi ně do růžova pečená drůbež a maso.

Bezdpomínečné základní předpoklady pro používání této pokročilé funkce:
- Vysoce standardizovaný výchozí produkt
- Identická výchozí teplota při procesu nahrávání a přehrávání
- Stejná povaha produktu (hmotnost a tloušťka)
- Stejný počet produktů na zásuvku
- Použití jednotného a stejného příslušenství při procesu nahrávání a přehrávání

Tyto pokyny je nutné bezdpomínečně dodržovat při každém použití režimu záznamu.

Nahraná nastavení je možné používat výhradně pro stejný typ přístroje. Převedení na
menší, resp. větší typy přístrojů je tudíž vyloučeno.

Pro tuto pokročilou funkci jsou k dispozici následující aplikace:

Provozní režim

Maso, Ryby
Drůbež

Varný postup

Pečení, Grilování, Obalované
Pečení minutek, Kuře, Grilování
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Jak to funguje:

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu Pokročilé
nastavení .

3 Stiskněte tlačítko Režim záznamu .

4 Zadejte název pro varný postup řízený časem.

5 Vyberte požadovanou aplikaci
v iCookingControl.
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Krok Info/tlačítko Popis

6 Po předehřátí vložte a připravujte jako obvykle.

7
Při povelu k vytažení výsledek přípravy potvrďte
a uložte (zelený háček) nebo nahraný varný
postup odmítněte (červený křížek).

Pamatujte prosím, že pro tuto funkci je možné používat jen standardizované produkty stejné
povahy a se stejnou výchozí teplotou. Kromě toho se nahrané ideální varné postupy hodí vždy
výhradně pro takové velikosti přístrojů, s jakou byly pořízeny. Není možné použití v přístroji jiné
velikosti, než jakou měl původní přístroj.
Pokud se mají dokumentovat data HACCP, doporučuje se odpovídající aplikace
v iCookingControl bez režimu záznamu.
Pamatujte prosím, že podle místních zákonných ustanovení může být nezbytná kontrola teploty
jádra před vydáváním pokrmů.
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Vyvolání programu záznamu

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko ve výchozí masce.

2 Nastavte filtr na Programy.

3 Vyberte požadovaný program. Po výběru se
program spustí ihned s předehříváním.

Použití sondy teploty jádra není nutné.
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Forced Clean
Funkce Forced Clean požaduje od uživatele přístroje po uplynutí určité doby čištění. Při
zobrazení povelu k čištění je přístroj znovu připraven k použití až po provedení čištění.
Použijte funkci Forced Clean, abyste zajistili dodržení předpisů k čištění a hygieně při
směnném provozu.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu Pokročilé
nastavení .

3 Stiskněte tlačítko Forced Clean .

4
Stiskněte tlačítko Zapnutí/vypnutí Forced
Clean , aby se funkce Forced Clean zapnula
nebo vypnula. Obrázek tlačítka ukazuje, že je
Forced Clean aktivní.

5 Stiskněte tlačítko Doba do povelu k čištění
a nastavte čas (hodiny) do povelu k čištění.

6
Stiskněte tlačítko Doba prodlevy Forced
Clean a nastavte, o kolik hodin se může čištění
zpozdit po povelu k čištění.
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Aktivní funkci Forced Clean poznáte také podle upozornění na časový
okamžik dalšího čištění na displeji.
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Cleaning time schedule (plán čištění)
Pomocí funkce Cleaning time schedule (plán čištění) je možné pro určité dny v týdnu
definovat upozornění na čištění nebo nutné čištění (Forced Clean).
Tuto funkci použijte, abyste zajistili dodržení předpisů týkajících se čištění a hygieny při
směnném provozu.
Dále je popsáno, jak tuto funkci lze na přístroji vyvolat:

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu Pokročilá
nastavení.

3 Stiskněte tlačítko Cleaning time schedule
(plán čištění).

Cleaning time mode (Režim plánu čištění)
Zde vyberte ze dvou různých možností nastavení.
Zvolené nastavení pak platí ve všech níže zvolených dnech.
1. Varování = Výzva k čištění s možností „Nyní“ nebo „Později“.
Tato výzva se zobrazí pouze jednou.
2. Nutné čištění = Výzva k čištění bez možnosti „Později“, s výjimkou nastavení doby
prodlevy.
Není-li nastavena doba prodlevy, nelze přístroj používat, dokud neproběhne čištění.

Stiskněte tlačítko Cleaning time mode a pomocí ovládacího kolečka vyberte,
zda pro dny v týdnu požadujete výstrahu, nebo nutné čištění.

Čištění pondělí až neděle
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Pro každý den v týdnu (pondělí až neděle) lze nastavit čas. Čas je možné nastavit v
krocích po 10 minutách.
Pokud je přístroj v době nastaveného času vypnut, nastane výzva k čištění po zapnutí.

Čas prodlevy při nutném čištění
Je-li nastaven provozní režim „Force Cleaning“ (Nutné čištění), lze nastavit dobu prodlevy
0 až 4 hodiny. Ta způsobí, že při stisknutí „Později“ lze přístroj po nastavenou dobu ještě
používat. Nejedná se přitom od „Countdown“, ale o čistou dobu vaření.

Stiskněte tlačítko Forced cleaning delay time (Čas prodlevy při nutném čištění)
a pomocí ovládacího kolečka zvolte dobu prodlevy.
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Omezení teploty jádra
Pomocí funkce „Omezení teploty jádra“ můžete omezit minimální a maximální teplotu jádra
připravovaného pokrmu jak v ručním režimu, tak i v režimu iCooking pro provozní režimy
Drůbež, Maso, Ryby a také v iLevelControl.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu Pokročilé
nastavení .

3 Stiskněte tlačítko Omezení teploty jádra .

Omezení celkové teploty jádra

Stiskněte tlačítko Minimální teplota jádra a nastavte celkovou minimální teplotu
jádra.

Stiskněte tlačítko Maximální teplota jádra a nastavte celkovou maximální
teplotu jádra.
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Omezení teploty jádra pro Drůbež

Stiskněte tlačítko Minimální teplota jádra a nastavte minimální teplotu jádra pro
drůbež.

Stiskněte tlačítko Maximální teplota jádra a nastavte maximální teplotu jádra
pro drůbež.

Omezení teploty jádra pro Maso

Stiskněte tlačítko Minimální teplota jádra a nastavte minimální teplotu jádra pro
maso.

Stiskněte tlačítko Maximální teplota jádra a nastavte maximální teplotu jádra
pro maso.

Omezení teploty jádra pro Ryby

Stiskněte tlačítko Minimální teplota jádra a nastavte minimální teplotu jádra pro
ryby.

Stiskněte tlačítko Maximální teplota jádra a nastavte maximální teplotu jádra
pro ryby.
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Omezení teploty jádra pro Finishing

Stiskněte tlačítko Minimální teplota jádra a nastavte minimální teplotu jádra pro
Finishing.

Stiskněte tlačítko Maximální teplota jádra a nastavte maximální teplotu jádra
pro Finishing.

Tovární nastavení teploty jádra

Stiskněte tlačítko Tovární nastavení teploty jádra a můžete obnovit tovární
nastavení.

Pokud je aktivována funkce „Maximální teplota jádra“ a teplota jádra je nastavena na hodnotu
nižší než 75 °C (167 °F), je možné, že potravina (např. drůbež) nebude dostatečně tepelně
upravena.
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Hlášení
Zde máte možnost vypnout hlášení z iCookingControl v Dialog Cockpit.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu Pokročilé
nastavení .

3 Stiskněte tlačítko Hlášení .

iLC Messenger

Stiskněte tlačítko iLC Messenger a aktivujte/deaktivujte
iLC Messenger hlášení v režimu iLC.

iCC Messenger

Stiskněte tlačítko iCC Messenger a aktivujte/deaktivujte
iCC Messenger hlášení v Dialog Cockpit.
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iCC - Cockpit hlášení předem

Stiskněte tlačítko iCC - Cockpit hlášení předem a aktivujte/deaktivujte iCC
Messenger hlášení.
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Sledování doby otevření dvířek v režimech Vložit a Příprava
Tato funkce slouží ke sledování doby otevření dvířek v iCookingControl a také
v iLevelControl.
Pokud by dvířka byla otevřená příliš dlouho, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí
upozornění.
Funkce sledování je po vložení aktivní po celou dobu přípravy a můžete ji individuálně
nastavit ve třech stupních, jak je vysvětleno níže.

Stupně 1 a 2 upozorňují na to, že jsou dvířka přístroje otevřená a kvalita produktu tím
může být případně ohrožena.

Stupeň 3 je k dispozici pouze v iCookingControl.

Při dosažení stupně 2 prosím zkontrolujte produkt!
Pokud dvířka zůstanou otevřená do dosažení stupně 3, proces přípravy se přeruší.

Prostřednictvím MySCC můžete změnit nastavení pomocí následujících kroků:

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stisknutím tlačítka přejdete do bodu menu
Pokročilé nastavení .
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Výstražná hlášení při režimu Vložit

Stiskněte tlačítko 1. Výstraha Vložit: Zavřít dvířka a nastavte nastavovacím
kolečkem dobu do výstrahy zap., resp. vyp. (5 s – 180 s; off).

Stiskněte tlačítko 2. Výstraha Vložit: Zkontrolovat produkt a nastavte
nastavovacím kolečkem dobu do výstrahy zap., resp. vyp. (5 s – 180 s; off).

Stiskněte tlačítko 3. Výstraha Vložit: Přerušit proces a nastavte nastavovacím
kolečkem dobu do výstrahy pro přerušený proces přípravy zap., resp. vyp. (5 s –
180 s; off).

Výstražná hlášení při režimu Příprava

Stiskněte tlačítko 1. Výstraha Příprava: Zavřít dvířka a nastavte nastavovacím
kolečkem dobu do výstrahy zap., resp. vyp. (5 s – 180 s; off).

Stiskněte tlačítko 2. Výstraha Příprava: Zkontrolovat produkt a nastavte
nastavovacím kolečkem dobu do výstrahy zap., resp. vyp. (5 s – 180 s; off).

Stiskněte tlačítko 3. Výstraha Příprava: Přerušit proces a nastavte
nastavovacím kolečkem dobu do výstrahy pro přerušený proces přípravy zap.,
resp. vyp. (5 s – 180 s; off).
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Ukazatel čištění integrovaného průtoku tuku
Pokud provozujete přístroj s integrovaným průtokem tuku, musí být průtok uzavřen
předtím, než je čištění spuštěno. Přístroj vás upozorní na to, abyste průtok tuku uzavřeli.
Funkce je standardně vypnuta a musíte ji aktivovat.

Čištění můžete spustit i tehdy, pokud není průtok tuku uzavřený. V tomto případě prací voda a
čisticí chemie vytečou z přístroje skrz integrovaný průtok tuku.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko „MySCC“.

2 Stiskněte tlačítko „Nastavení“.

3
Otáčejte centrálním regulačním kolečkem do
té doby, dokud v oblasti „Odborné nastavení“
neuvidíte text „Ukazatel čištění integrovaného
průtoku tuku“.

4 Stiskněte tlačítko „Ukazatel čištění
integrovaného průtoku tuku“.

5 ZAP Zobrazení se změní z „VYP“ na „ZAP“. Funkci
máte nyní k dispozici.
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Pokud nyní spustíte Efficient CareControl, objeví se upozornění „Uzavřete průtok tuku v
kvasném prostoru“.
- Uzavřete průtok tuku v kvasném prostoru.
- Uzavřete kvasný prostor.
- Spusťte požadovaný program čištění.
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Čisticí prostředek bez hydroxidu sodného
Při nastavení „NaOH-free Čisticí prostředek bez hydroxidu sodného“ můžete používat
čisticí tablety neobsahující hydroxid sodný. Potřebné množství čisticích tablet se v případě
volby čištění „silně“ následně zvýší ze 6 tablet na 8 tablet.
Funkce „NaOH-free Čisticí prostředek bez hydroxidu sodného“ je k dispozici na celém
světě. Čisticí prostředek neobsahující hydroxid sodný je ale k dispozici pouze v zemích, v
nichž je toto požadováno regulativně.
Funkce je standardně vypnuta a musíte ji aktivovat.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko „MySCC“.

2 Stiskněte tlačítko „Nastavení“.

3
Otáčejte centrálním regulačním kolečkem do
té doby, dokud v oblasti „Odborné nastavení“
neuvidíte text „NaOH-free Čisticí prostředek bez
hydroxidu sodného“.

4 Stiskněte tlačítko „Čisticí prostředek bez
hydroxidu sodného“.

5 ZAP
Zobrazení se změní z „VYP“ na „ZAP“. Čištění
nyní ukazuje správný počet tablet pro čisticí
prostředek bez hydroxidu sodného při silném
čištění.
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Nakonfigurujte displej a oprávnění k přístupu pomocí funkce MyDisplay a uložte vytvořené
konfigurace jako Profil  .
Tyto konfigurace můžete kdykoli znovu vyvolat tím, že vyberete příslušný profil.
Přístup můžete navíc omezit tak, aby uživatel mohl vybrat např. pouze vlastní uložené
procesy přípravy.

Aktivovat/změnit profil

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stisknutím tlačítka přejdete do bodu menu
MyDisplay.

3

Stiskněte tlačítko Aktivovat profil, , abyste
prostřednictvím ovládacího kolečka přešli do
příslušného zobrazení profilu.
Pokud jste v profilu dříve zadali heslo, budete
vyzváni k jeho zadání.
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Prostřednictvím obrazovky spuštění máte navíc přístup k různým
profilům. K tomuto účelu prosím stiskněte šipku vpravo na horním
okraji displeje.
Nebo stiskněte proužek na horním okraji displeje. Když nyní
začne červeně blikat, můžete procházet mezi různými profily
prostřednictvím ovládacího kolečka.

Prostřednictvím hesla můžete chránit svůj profil před neoprávněným přístupem. Chráněný profil
je možné deaktivovat pouze s heslem. Zabezpečte prosím své heslo proti ztrátě. Pokud heslo
zapomenete, MyDisplay už není možné deaktivovat. V tomto případě se prosím obraťte na
zákaznický servis.

Nahrát profil
Stiskněte tlačítko Nahrát profil , abyste profily nahráli z paměťové jednotky USB
do přístroje. Připojte paměťovou jednotku USB, než tlačítko stisknete.

Stáhnout profil
Stiskněte tlačítko Stáhnout profil , abyste profily nahráli z přístroje na
paměťovou jednotku USB. Připojte paměťovou jednotku USB, než tlačítko
stisknete.
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Upravit profil
Stiskněte tlačítko Upravit profil , abyste program upravili.
Nyní máte možnost provádět následující nastavení:

Stiskněte tlačítko Pojmenovat profil .  Nyní můžete změnit název profilu.

Stiskněte tlačítko Zadání hesla a poté zadejte heslo, abyste svůj profil ochránili
heslem.

Stiskněte tlačítko Pořadí a nastavte poté ovládacím kolečkem pořadí toho profilu
od 1 do 5.
Pořadí určuje hierarchické postavení profilu oproti ostatním profilům v přístroji.
5 znamená nejvyšší pořadí a 1 nejnižší pořadí. To znamená, že všechny profily,
které mají pořadí 1 až 4 jsou podřazené profilu s pořadím 5.
Díky tomu nemusíte ani při ochraně heslem zadávat heslo, když chcete přejít
z profilu s vyšším pořadím (např. pořadím 5) do profilu s nižším pořadím (např.
pořadím 3).
Pokud ale chcete přejít z profilu s nižším pořadím do profilu s vyšším pořadím
musíte při nastavené ochraně heslem vždy zadat heslo.

Stiskněte tlačítko Vymazat profil .  Nyní můžete smazat vybraný profil.

Konfigurace displeje a oprávnění k přístupu můžete provádět pouze prostřednictvím profilu
administrátora (název „5 Senses“). Tento profil je předem nastavený v přístroji a nemůže být
smazán.
Všechny ostatní profily mohou být smazány.
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Navíc můžete provádět ještě následující nastavení, abyste profil individuálně upravili podle
svých přání.

Zobrazení úvodní šablony

Režimy ručního ovládání:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se mají na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režimy ručního
ovládání.

Režim drůbež:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim Drůbež.

Režim maso:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim Maso.

Režim ryba:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim Ryba.

Režim vaječné pokrmy:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim vaječné
pokrmy.

Režim přílohy:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim Přílohy.

Režim pečivo:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim Pečivo.

Režim Finishing:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim Finishing.

Top 10:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit 10 nejvíce
používaných aplikací
prostřednictvím tlačítka iCC.
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Režim programování:
Stisknutím tlačítka
určíte, zda se má na
úvodní šabloně pro tento
profil zobrazit režim
programování.

iLevelControl:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit iLC režim.

Efficient CareControl:
Stisknutím tlačítka určíte,
zda se má na úvodní
šabloně pro tento profil
zobrazit režim čištění.

MySCC

Skrýt všechny položky
kromě Nejoblíbenější:
Stisknutím tlačítka můžete
nastavit, zda se v MySCC
mohou volit pouze
Nejoblíbenější.

Upravit Nejoblíbenější pro
tento profil:
Stisknutím tlačítka určíte,
které Nejoblíbenější v tomto
profilu se mají uložit při
MySCC.
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Přidělení práv

Zobrazení obrázky/
seznam:
Zde vyberte, zda se
programy v režimu
programování mají
zobrazit jako obrázky nebo
v seznamu.

Změna zobrazení obrázky/
seznam:
Zde můžete vybrat, zda se
pro tento profil má změnit
zobrazení na obrázky
nebo seznam v režimu
programování.

Filtr zobrazení seznamu:
Zde nastavíte zapnuto/
vypnuto, zda se pro
tento profil v režimu
programování má použít filtr
při Zobrazení seznamu.

Vytváření, úpravy
a odstraňování programů:
Zde vyberte, zda se
pro tento profil v režimu
programování mohou nově
vytvářet, měnit, odstraňovat
a skrývat programy.

Zoom:
Zde můžete z Oblíbených
vybrat položku pro zoom
zobrazení obrázku pro tento
profil.

Filtr:
Zde nastavte filtr pro režim
programování pro tento
profil.

Třídění:
Zde vyberte, podle jaké
vlastnosti se má třídit
seznam programů pro tento
profil.

Parametr vaření:
Zde můžete pro tento profil
vybrat, zda se mohou
nastavovat parametry
vaření (možnost ovládání),
zda mají být pouze vidět,
nebo zda nemají být ani
vidět.

iCC - Cockpit:
Zde zapněte nebo vypněte
iCC – Cockpit pro tento
profil.
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Efficient CareControl

Oplach bez tablet:
Zvolte, zda se má vybrat
program čištění Oplach bez
tablet.

Leštit:
Zvolte, zda se má vybrat
program čištění Leštění.

Interim cleaning:
Zvolte, zda se má vybrat
program čištění interim
cleaning.

Úsporné:
Zvolte, zda se má vybrat
program čištění Save.

Medium:
Zvolte, zda se má vybrat
program čištění Medium.

Strong:
Zvolte, zda se má vybrat
program čištění Strong.

Quick:
Zvolte, zda se má vybrat
program čištění Quick.

   

Dodatečné funkce

Tlačítko Informace/
Nápověda:
Tlačítko Informace a tlačítko
nápovědy se skryjí.

Struktura adresáře
skupiny programů:
Stiskněte toto tlačítko
ke zobrazení struktury
adresáře skupiny programů.

Text záhlaví:
Uložte název ke zobrazení
během ideálního průběhu
vaření (např. Poledne).
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Vložit nový profil
Stiskněte tlačítko Vložit nový profil , abyste vytvořili nový profil.

K profilu administrátora „5 Senses“ můžete přidat ještě 10 dalších profilů.
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Na následujícím příkladu vidíte možnosti, jak můžete pomocí MyDisplay individuálně
upravovat své profily.

Prostřednictvím obrazovky
spuštění vyvolejte režim
programování.

Stiskněte tlačítko,
abyste přešli do režimu
programování.

V režimu programování
si můžete nechat vyvolat
skupiny prostřednictvím
filtru.
Skupině mohou být
přiřazeny programy. Díky
tomu máte prostřednictvím
vyvolání jedné skupiny
přístup ke všem přiřazeným
programům.
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Stiskněte tlačítko, abyste
vytvořili novou skupinu.

Zadejte název skupiny.
Například „Pekárna“.
Potvrďte pomocí zeleného
háčku.

Přejděte prostřednictvím
filtru ze skupin znovu zpět
k programům.
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Pomocí středového
ovládacího kolečka přejděte
až k programu, který chcete
upravit.

Stiskněte tlačítko, abyste
program upravili.

Nyní můžete program
individuálně upravit.
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Stiskněte tlačítko, abyste
k programu uložili obrázek.

Přidejte požadovaný
obrázek.

Stiskněte tlačítko, abyste
program přiřadili ke skupině.



MySCC – MyDisplay – Příklad

179 / 204

Vyberte skupinu. Například
skupinu „Pekárna“.

Stiskněte dvakrát tlačítko
Uložit.
Opakujte tento postup pro
další programy, jako např.
Chléb, Cheesecake, Muffin,
Preclík nebo Houska.

Když jste vytvořili všechny
své programy, můžete
v dalším kroku upravit svůj
profil.

Stiskněte tlačítko, abyste
přešli k upravování profilu.
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Zde máte přehled svých
profilů.

Stiskněte tlačítko, abyste
přidali nový profil.

Nově přidaný profil můžete
nyní upravovat.
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Změňte název profilu (např.
na „Pekárna“), nastavte
heslo a pořadí.
Pořadí určuje hierarchické
postavení profilu oproti
ostatním profilům v přístroji.
Díky tomu nemusíte ani při
ochraně heslem zadávat
heslo, když chcete přejít z
profilu s vyšším pořadím do
profilu s nižším pořadím.
Pokud ale chcete přejít
z profilu s nižším pořadím
do profilu s vyšším pořadím
musíte při nastavené
ochraně heslem vždy zadat
heslo.

Upravte úvodní šablonu
podle svých přání.
Například vyberte všechny
body menu kromě režimu
programování.
Zelený háček označuje, že
jste bod menu vybrali.

Zde vyberte, co se má
v tomto profilu nastavovat
prostřednictvím MySCC.
Například že se mohou volit
pouze Oblíbené.
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Zde nastavte, jak má
vypadat zobrazení v režimu
programování.
Nastavte například
následující
- Zobrazení obrázků
- Změna mezi zobrazením
obrázky/seznam vyp
- Filtr vyp
- Úpravy programů vyp
- Zoom faktor automaticky
- Přednastavení filtru na
skupiny
- Třídění automaticky
- Parametry přípravy
viditelně, ale bez možnosti
změn
- Dialog Cockpit viditelně
- Skupina „Pekárna“
viditelně

Nastavte, které programy
čištění se smějí používat.
Například pouze střední
a silné čištění.

Zvolte poté ještě pokročilá
nastavení. Například
to, že je k dispozici jen
tlačítko Informace a tlačítko
Nápověda, prostřednictvím
kterých můžete přejít do on-
line příručky.
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Stiskněte tlačítko, abyste
přešli k obrazovce spuštění.

V horní liště můžete
přecházet mezi profily.

Přejděte na svůj nově
vytvořený profil „Pekárna“.
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Nyní byste měli vidět
toto zobrazení. Toto bylo
nastaveno v předchozích
krocích. Uživatel zde může
volit mezi zobrazenými
aplikacemi.

Stiskněte tlačítko, když
chcete profil znovu změnit.

Zde můžete znovu přejít do
profilu „5 Senses“.

Nyní zadejte heslo, abyste
přešli znovu zpátky na
úvodní šablonu.

Příklad je ukončen.  
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V servisní úrovni můžete vyvolávat data, jako např. typ přístroje, stav verze softwaru nebo
telefonní čísla horkých linek.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Stiskněte tlačítko MySCC .

2 Stiskněte tlačítko pro bod menu Servis .

Informace o typu přístroje/softwaru
Stiskněte tlačítko Informace o typu přístroje/softwaru , chcete-li zobrazit
informace o typu přístroje a verzi softwaru.

Chef Line
Stiskněte tlačítko Chef Line pro zobrazení kuchařské horké linky.

Servisní horká linka
Stiskněte tlačítko Servisní horká linka pro zobrazení servisní horké linky.
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V následující části je popsáno, jak připojíte kabel LAN k rozhraní LAN vašeho zařízení
(volitelně CombiMaster® Plus).

Rozhraní LAN se nachází
na dně zařízení v jeho levé
části (u typu XS na zadní
stěně vpravo vzadu).

Vyšroubujte ochranný kryt
proti stříkající vodě.

Všechny jednotlivé díly
navlékněte na kabel tak, jak
je zobrazeno na obrázku.
Poté kabel LAN připojte do
zdířky.

Nyní všechny díly
ochranného krytu proti
stříkající vodě našroubujte
zpět.

Nyní smontujte opět
všechny součásti
dohromady (počínaje
zařízením).
Součásti je nutné smontovat
ručně bez pomoci nástrojů,
aby se jednotlivé součásti a
prvky těsnění nepoškodily.

POZOR:
Pokud dojde k poškození
prvků těsnění, není již
zaručena ochrana proti
stříkající vodě.

Nebezpečí popálení.
Při instalaci kabelu LAN pod dnem zařízení dbejte na to, abyste se nedotkli horkých součástí.
Nenavíjejte kabel LAN kolem horkých součástí.
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Montáž, popř. ochrana proti stříkající vodě je zaručena pouze v případě, pokud použijete
ethernetový kabel následujících parametrů:

Maximální délka ethernetového konektoru 45 mm
Maximální průměr konektoru v úhlopříčkách 18,5 mm
Průměr kabelu 5,5–7,5 mm
Pro správnou funkci rozhraní je navíc nutné použít síťový kabel s CAT-6.

Při instalaci Combi-Duo musí oba kabely LAN nainstalovat servisní technik.
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Čištění skleněných výplní a krytů LED
V případě potřeby lze vnitřní skleněné výplně a
kryt LED velmi jednoduše vyčistit. Dvířka přístroje
jsou kvůli tomu vybavena otočnými skleněnými
výplněmi.
Otevřete dvířka přístroje až do aretované polohy
120 ° a potom po stisknutí obou aretací vytočte
první vnitřní skleněnou výplň.
Povrch obou výplní očistěte měkkou látkou nebo
houbičkou a jemným mycím prostředkem nebo
čističem oken pro domácí použití.
Potom znovu stiskněte obě aretace a vytočte
i druhou výplň. Nakonec můžete vhodnými
prostředky vyčistit meziprostor druhého skla a v
případě potřeby i kryty LED.

Dvířka se nesmí čistit integrovanou ruční sprchou ani vysokotlakým čištěním.
Skleněné výplně a kryty LED čistěte pouze měkkou látkou nebo houbičkou. V žádném případě
nepoužívejte abrazivní houbičky ani abrazivní čisticí prostředky.
Používejte pouze jemné čisticí prostředky, například čistič skel nebo prostředek na nádobí
Čisticí prostředek nikdy nenanášejte na horké povrchy. Dvířka nechte nejdříve vychladnout.
Dokud je čisticí prostředek nanesen, přístroj nezahřívejte.
Nesmí se používat tyto čisticí prostředky:
agresivní čisticí prostředky
silné kyseliny a louhy
neředěný alkohol
aceton a metanol
čisticí prostředek na trouby a grily
benzín, benzol, toluol nebo xylen

Kryt LED je umístěn za vnitřní a střední výplní a je dobře chráněn před znečištěním.
I přesto ke znečištění prostoru krytů LED může dojít.
Otevřete vnitřní a střední výplň, abyste se dostali ke krytu LED.
Transparentní díl krytu LED je optika. Optika je velmi kvalitní díl, který zajišťuje optimální
rozložení světla a jas v přístroji.
Při čištění krytu LED dodržujte tyto pokyny:

kryt čistěte pouze látkou, houbičkou nebo papírovými kuchyňskými utěrkami. V žádném
případě nepoužívejte abrazivní houbičky ani abrazivní čisticí prostředky
Používejte pouze jemné, naředěné čisticí prostředky. Používejte například čisticí
prostředky s obsahem alkoholu, jako jsou čističe oken (s obsahem etanolu) nebo
prostředky na mytí nádobí.
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Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou silné kyseliny a louhy, neředěný
alkohol, aceton, metanol, čisticí prostředek na trouby, benzín, benzol, toluol nebo xylen
Nikdy nenanášejte čisticí prostředek na plochu, která je ještě horká. Dvířka nechte
nejdříve vychladnout
Po krátké době působení čisticí prostředek omyjte vodou
Dokud je čisticí prostředek nanesen, přístroj nezahřívejte

Údržba vzduchového filtru
Stolní přístroj typu 6 x 2/3 GN:
Pomocí vhodného předmětu (mince, šroubovák)
povolte vzduchový filtr tak, že najedete do drážky
umístěné vpředu uprostřed a zatlačíte směrem
dozadu. Tím se uvolní aretace vzduchového filtru.
Filtr vytáhněte z přístroje šikmo dolů.
Vzduchový filtr umyjte v myčce na nádobí (<
80°C) a nechte ho uschnout. Pokud je vyčištěný
vzduchový filtr stále slepený a znečištěný, je třeba
jej vyměnit.
Při vkládání zasouvejte vzduchový filtr do přístroje
šikmo zespodu. Plastový kryt filtru zatlačte nahoru,
až zaklapne.
Vzduchový filtr č.: 40.04.771

Stolní spotřebiče typu 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10
x 1/1 GN a 10 x 2/1 GN:
Stisknutím rámu na obou zdrsněných stranách
uvolněte vzduchový filtr. Vyklopte filtr směrem dolů
a vyjměte jej ze zařízení.
Vzduchový filtr umyjte v myčce na nádobí (<
80°C) a nechte ho uschnout. Pokud je vyčištěný
vzduchový filtr stále slepený a znečištěný, je třeba
jej vyměnit.
Vzduchový filtr nejprve nasaďte pomocí zadních
háků do otvorů na spodní straně zařízení a
následně jej zatlačte na místo. Postupujte přitom
od spodu nahoru (při vyjmutí filtru postupujte
obráceně).
Vzduchový filtr č.: 40.03.461
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Stolní zařízení Combi-Duo typu 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN a 10 x 2/1 GN:
Pokud chcete vyměnit vzduchový filtr u horního zařízení Combi-Duo, otevřete dvířka obou
zařízení a vyjměte krycí plech směrem dopředu. Dávejte pozor na kabel USB a hadici pro
odkapávací vaničku pod dvířky. Poté již máte volný přístup k vzduchovému filtru a můžete
provést jeho výměnu podle výše uvedeného popisu.

Volně stojící zařízení typu 20 x 1/1 GN a 20 x 2/1
GN:
Pokud je třeba vyměnit vzduchové filtry u volně
stojících zařízení
20 x 1/1 GN a 20 x 2/1 GN, kontaktujte servisního
partnera společnosti Rational!
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Výměna těsnění dvířek
Těsnění dvířek se zaseklo v drážce uvnitř varné
komory.

- Vyjměte staré těsnění z drážky.
- Vyčistěte vodicí lištu.
- Vložte do drážky nové těsnění (přidržovací

výstupky navlhčete mýdlovou vodou).
- Pravoúhlá část těsnění musí zcela zapadnout do

upínacího rámu.

Těsnění varného prostoru:
6 x 2/3 GN Č.: 20.02.549
6 x 1/1 GN Č.: 20.02.550
6 x 2/1 GN Č.: 20.02.551
10 x 1/1 GN Č.: 20.02.552
10 x 2/1 GN Č.: 20.02.553

Výměna světelných zdrojů

Osvětlení LED
Chcete-li vyměnit osvětlení LED, obraťte se na svého autorizovaného servisního partnera
společnosti RATIONAL

Halogenové světlo
Zařízení nejprve odpojte od elektrické sítě!

- Odklopte odtok zařízení ve varné komoře.
- Demontujte prosklený rám a těsnění.
- Vyměňte žárovku halogenového světla (č.:

3024.0201, nedotýkejte se žárovky rukou).
- Vyměňte také těsnicí rám (č.: 40.00.094).
- Přimontujte prosklený rám a těsnění pevně na

místo.
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Jednou měsíčně kontrolujte, zda se v napařovací trysce nenacházejí zbytky vápna.

Krok Info/tlačítko Popis

1 Vypněte přístroj.

2 Vyklopte závěsný stojan a vodicí plech vzduchu
směrem ke středu.

3
Povolte převlečnou matici napařovací trysky
(směr otáčení proti směru hodinových ručiček –
klíč velikosti 15).

Výstraha!
Agresivní chemická kapalina – nebezpečí
poleptání!
Používejte: ochranný oděv, ochranné brýle,
ochranné rukavice, masku k ochraně obličeje.
Napařovací trysku po odvápnění důkladně
opláchněte vodou.

4
Vložte napařovací trysku do odvápňovací
kapaliny a nechejte ji působit (napařovací tryska
musí být prosta vápna)
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Krok Info/tlačítko Popis

5 Montáž se provádí v opačném pořadí – dbejte
na montážní polohu
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Všeobecné informace o zobrazení poruch na displeji

Dojde-li k poruše přístroje,
zobrazí se na displeji
poruchová hlášení. Chcete-
li rychle kontaktovat
zákaznický servis, využijte
uvedené telefonní číslo.

Poruchy umožňující přístroj
nadále používat k vaření lze
potlačit stisknutím tlačítka
Zpět.
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Dbejte na navrhovaná opatření k odstranění poruchy uvedená v následující tabulce.

Poruchové
hlášení:

Kdy a jak Opatření

Servis 10 Po zapnutí na 30
sekund.

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
použít k vaření. Informujte zákaznický servis!

Servis 11 Po zapnutí na 30
sekund.

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
použít k vaření. Informujte zákaznický servis!

Servis 12 Po zapnutí na 30
sekund.

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
použít k vaření. Informujte zákaznický servis!

Servis 14 Při zapnutí na 30
sekund

Lze odstranit tlačítkem „Zpět“. Přístroj lze
používat jen v provozním režimu „Suché
horko“. Informujte zákaznický servis!

Servis 20 Indikace na
30 sekund při
změně provozního
režimu, při zapnutí,
resp. při zvolení
provozních režimů
iCookingControl  .

Práce s provozními režimy iCookingControl 
a programy není možná. Práce v režimu
konvektomatu je možná jen v omezené míře.
Informujte zákaznický servis!

Servis 23 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Vypněte přístroj – informujte zákaznický
servis!

Servis 24 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Vypněte přístroj – informujte zákaznický
servis!

Servis 25 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

CleanJet ®  +care nefunguje!
- Zcela otevřete vodní kohout.
- Zkontrolujte přítokové sítko – vyjměte

nádobu z varného prostoru.
- Nezjistíte-li žádné chyby, informujte

zákaznický servis.
- Objeví-li se při běžícím čištění CleanJet

®  +care hlášení Servis 25, odstraňte z
varného prostoru tablety a varný prostor
důkladně vypláchněte ruční sprchou (také
za vodicím plechem vzduchu).

- Přístroj lze na krátkou dobu použít k
vaření.

Informujte zákaznický servis!
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Poruchové
hlášení:

Kdy a jak Opatření

Servis 26 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Objeví-li se poruchové hlášení při běžícím
čištění CleanJet ®  +care, přerušte čištění
CleanJet ®  . Pokud se poruchové hlášení
po přerušení čištění CleanJet ®  nadále
zobrazuje, odstraňte z varného prostoru
tablety a varný prostor důkladně vypláchněte
ruční sprchou (také za vodicím plechem
vzduchu). Informujte zákaznický servis!

Servis 27 Po zapnutí na 30
sekund.

Čištění CleanJet ®  +care není možné! Na pět
sekund vypněte a znovu zapněte napájení
elektřinou opatřením na místě instalace.

Servis 28 Po zapnutí na 30
sekund.

Informujte zákaznický servis!

Servis 29 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Zkontrolujte vzduchový filtr pod ovládacím
panelem a v případě potřeby jej vyměňte.
Zkontrolujte, zda na přístroj nepůsobí
externí zdroj tepla. Pokud servisní hlášení
přetrvává, informujte zákaznický servis!

Servis 31 Po zapnutí na 30
sekund.

Vadná sonda teploty jádra! Přístroj lze použít
k vaření bez sondy teploty jádra. Informujte
zákaznický servis!

Servis 32 –
plynové přístroje

Zobrazuje se
nepřetržitě.

Zavřete plynový kohout! Informujte
zákaznický servis!

Servis 33 –
plynové přístroje

Nepřetržitě
zobrazováno po
provedení čtyř resetů.

Zavřete plynový kohout! Informujte
zákaznický servis!

Servis 34 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Případně postupujte dle výzvy na displeji.
Jestliže chyba přetrvává, informujte
zákaznický servis!

Servis 35 Po zapnutí na 30
sekund.

Připojte nástavec UltraVent ®  k napájení.

Servis 36 Zobrazení na 30
sekund po zapnutí a

Vaření je možné jen v omezené míře –
informujte zákaznický servis!
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Poruchové
hlášení:

Kdy a jak Opatření

při změně provozního
režimu.

Servis 37 Zobrazení na 30
sekund po zapnutí a
při změně provozního
režimu.

Vaření je možné jen v omezené míře –
informujte zákaznický servis!

Servis 40 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 41 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 42 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 43 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet  ®
+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 44 Indikace na 30
sekund v průběhu
čištění CleanJet ® 

+care.

Spusťte čištění CleanJet ®  +care znovu.
Pokud se chyba opět objeví, informujte
zákaznický servis!

Servis 110 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Informujte zákaznický servis!

Servis 120 Zobrazuje se
nepřetržitě.

Informujte zákaznický servis!
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Chyba Možná příčina Náprava

Z dvířek přístroje
odkapává voda.

Dvířka nejsou správně
zavřená.

Při správně zavřených dvířkách musí u
volně stojících přístrojů směřovat klika
dvířek dolů.

Opotřebované nebo
poškozené těsnění
dvířek.

Vyměňte těsnění dvířek (viz kapitolu
příručky „Domovní technika“).
Pokyny pro péči k dosažení maximální
doby použitelnosti:

- Těsnění dvířek po dokončení vaření
vždy vyčistěte vlhkým hadříkem.

- Při časté přípravě grilovaných
pokrmů (silné tukové usazeniny) je
nutné těsnění dvířek čistit vlhkým
hadříkem i mezi cykly.

- Provozujete-li přístroj delší dobu bez
pokrmů, doporučujeme nenastavovat
teplotu varného prostoru přes
180 °C.

Během provozu
přístroje vznikají ve
varném prostoru
zvuky.

Vodicí plechy
vzduchu, závěsné
stojany atd. nejsou
správně upevněny.
 

Ve varném prostoru správně upevněte
vodicí plech vzduchu a závěsné stojany.
 

Nefunguje osvětlení
varného prostoru.

Vadná halogenová
žárovka.

Vyměňte žárovku (viz kapitolu příručky
„Domovní technika“).

Nedostatek vody
– blikající symbol
vodního kohoutu.

Zavřený vodní kohout. Otevřete vodní kohout.

Znečištěný filtr na
přítoku vody do
přístroje.

Kontrola a vyčištění filtru:
Zavřete vodní kohout, odšroubujte
přívod vody na přístroji, vymontujte filtr
na přítoku vody a vyčistěte jej. Vložte
filtr, připojte přívod vody a zkontrolujte
těsnost.

Ze spodku přístroje
vytéká voda.

Přístroj není vyrovnán. Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy
(viz instalační příručku).

Ucpaný odtok. Vytáhněte odtok (vysokoteplotní trubici)
ze zadní strany přístroje a vyčistěte ji.
K ucpání může dojít při častém vaření
pokrmů s vysokým podílem tuku nebo
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při položení odtokové trubice s nízkým
spádem.
Náprava: Položte odtokovou trubici tak,
jak je popsáno v návodu k instalaci.
Přístroj pravidelně čistěte funkcí
CleanJet ®  +care.

Přístroj po zapnutí
zobrazuje „Žádná
funkce“.

Vypnutý externí hlavní
vypínač.

Zapněte hlavní vypínač.

Aktivovala se pojistka
na domovním rozvodu.

Zkontrolujte pojistky domovního
rozvodu.

Okolní teplota byla po
vypnutí přístroje po
delší dobu nižší než 5
°C (41 °F).

Zahřejte varný prostor na teplotu
přes 20 °C (68 °F). Přístroj se
smí provozovat jen v místnostech
chráněných proti mrazu (viz návod k
instalaci).

U přístroje se nahoře
u odtokové trubice
během čištění
CleanJet ®  +care tvoří
pěna.

Příliš měkká voda.
 

Informujte zákaznický servis!
 

Odtok není správně
nainstalován.
 

Proveďte instalaci odtoku dle instalační
příručky.
 

V průběhu procesu
CleanJet ®  +care-
se doba běhu náhle
zvýší.

Porucha procesu
CleanJet ®  +care.

Zajistěte, aby byl vodicí plech vzduchu
a závěsný stojan ve varném prostoru
správně upevněn. V průběhu procesu
CleanJet ®  +care-se ve varném prostoru
nesmějí nacházet žádné nádoby nebo
plechy.

Přístroj zobrazuje
hlášení „Vyměňte filtr“.

Znečištěný vzduchový
filtr.

Vyměňte vzduchový filtr. Viz kapitolu
příručky „Domovní technika“. Hlášení
potvrdíte stisknutím šipky zpět.

Plynový přístroj
zobrazuje hlášení
„Zaměňte polaritu“.

Napájení je připojeno
s nesprávnou
polaritou.

Je-li přístroj připojen k zásuvce,
vytáhněte zástrčku a otočte ji o 180°.
Nechejte přístroj napevno připojit
elektrikářem se správnou polaritou (bez
zástrčky).

Plynový přístroj trvale
zobrazuje hlášení
Reset.

Přerušen přívod plynu
do přístroje.

Otevřete plynový kohout, zapněte odtah
kouře na stropě.
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Příliš nízký tlak plynu. Nechejte zkontrolovat zásobování
přístroje plynem.

Blikající tlačítko
provozních režimů.

Varný prostor je příliš
horký.

Zchlaďte varný prostor funkcí zchlazení
(viz kapitoly příručky „Všeobecné
pokyny k obsluze“, „Zchlazení“).
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