
Combi-steamer  Voorafgaand aan het gebruik instructies lezen

Convotherm 4 easyTouch
Gebruikshandleiding- Origineel, NLD

Your meal. Our mission.





Inhoud

1 Algemeen 5
1.1 Opbouw van de klantendocumentatie 5
1.2 Beslist te lezen veiligheidsaanwijzingen 7
1.3 Over deze gebruikshandleiding 8

2 easyTouch in één oogopslag 10
2.1 De hoofdpagina van easyTouch 10
2.2 De functies van easyTouch in één oogopslag 11
2.3 De bediening van easyTouch 12

3 Bediening van de on screen-Help 13
3.1 De startpagina van de on screen-Help 13
3.2 Toegang tot de on screen-Help 14
3.3 De navigatiemogelijkheden op de pagina's van de on screen-Help 15

4 Het invoeren van gaarprofielen - Pagina Koken 17
4.1 Werken met de pagina Koken 17
4.2 De pagina Garen 19
4.3 De pagina Extra functies 21
4.4 Gaarprofiel met gaartijd invoeren 22
4.5 Gaarprofiel met kerntemperatuur invoeren 23
4.6 Gaarprofiel met voorkeuze van de starttijd invoeren 24
4.7 Gaarprofiel met BakePro invoeren 25
4.8 Gaarprofiel invoeren met meldingsstap 26
4.9 Gaarprofiel met vetafscheiding invoeren 28
4.10 De pagina Koken - Smoker 29
4.11 Gaarprofiel met Smoker invoeren 30
4.12 Ingevoerd gaarprofiel in het kookboek opslaan 31
4.13 Gekozen gaarprofielen 32

5 Het invoeren van speciale gaarprocedés - Pagina Koken 33
5.1 Werken met speciale gaarprocedés 33
5.2 Gaarprofiel invoeren voor het gaarprocedé garen op lage temperatuur 34
5.3 Gaarprofiel voor het gaarprocedé Delta-T-garen invoeren 36
5.4 Gaarprofiel voor het gaarprocedé ecoCooking invoeren 38
5.5 Gaarprofiel voor het gaarprocedé Cook&Hold invoeren 39
5.6 Gaarstap van een gaarprofiel wijzigen 41
5.7 Gaarstap van een gaarprofiel verplaatsen of verwijderen 42

6 Het invoeren van gaarprofielen - Pagina Regenereren 43
6.1 Werken met de pagina Regenereren 43
6.2 De pagina Regenereren 44
6.3 De pagina Extra functies 46
6.4 Gaarprofiel door middel van regenereren invoeren 47

7 Garen met easyTouch 48
7.1 Het garen in één oogopslag 48
7.2 Gaarproces starten 50
7.3 Gaarproces stoppen 50

 Inhoud

Gebruikshandleiding 3



8 Werken met het kookboek 51
8.1 Het kookboek in één oogopslag 51
8.2 De pagina Kookboek 52
8.3 Gaarprofiel uit het kookboek oproepen 53
8.4 Gaarprofiel uit het kookboek wissen 54
8.5 Gaarprofielen als favorieten selecteren 55
8.6 Nieuwe productgroep definiëren 56
8.7 Gaarprofielen in productgroep toevoegen 57

9 Werken met Press&Go / Press&Go+ 58
9.1 Press&Go in één oogopslag 58
9.2 De pagina Press&Go 59
9.3 De pagina Inschuifniveaus in Press&Go 60
9.4 Gaarprofiel selecteren en starten 61
9.5 Gaarprofiel voortijdig annuleren 62
9.6 Gaarprofielen nabakken 62
9.7 Starttijd-voorkeuze invoeren in Press&Go 63
9.8 Press&Go+ in één oogopslag 64

10 Reinigen met easyTouch 65
10.1 Het reinigen in één oogopslag 65
10.2 De pagina Reinigen - opties 67
10.3 De pagina Reinigen - ConvoClean+ 68
10.4 De pagina Reinigen - Semiautomatisch 70
10.5 Reinigingsprofiel voor de volautomatische reiniging van de gaarruimte invoeren 71
10.6 Reinigingsproces starten 72
10.7 Reinigingsproces stoppen 72

11 Instellingen in easyTouch aanpassen 73
11.1 De settings in één oogopslag 73
11.2 De pagina Settings 74
11.3 Taal instellen 75
11.4 Datum en tijd instellen 76
11.5 Waarschuwingssignalen instellen 77
11.6 Wachtwoord voor Press&Go instellen 78
11.7 Van Press&Go naar Press&Go+ omschakelen 79
11.8 Instellingen voor het reinigen aanpassen 80
11.9 Instellingen voor de aanpassen gaarruimte 81
11.10 Instellingen voor Press&Go aanpassen 82
11.11 Kookboek importeren 83
11.12 Kookboek uitkiezen 84

12 Bediening in het geval van een fout 85
12.1 Werken in het geval van een fout 85
12.2 De pagina Systeemfout 86

 Inhoud

Gebruikshandleiding 4



1  Algemeen

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij u informatie over de omgang met deze gebruikshandleiding.

1.1  Opbouw van de klantendocumentatie

Delen van de klantdocumentatie

De klantdocumentatie van de combi-steamer bestaat uit:
■ Installatiehandboek
■ Bedieningshandboek
■ Gebruikshandleiding easyTouch (dit handboek, uittreksel uit de on screen-Help)
■ In easyTouch geïntegreerde on screen-Help (complete handleiding voor de bediening van de soft‐

ware)

Onderwerpen van het installatiehandboek

Het installatiehandboek is bedoeld voor geschoold vakpersoneel, zie 'Kwalificatie van het personeel' in
het installatiehandboek.
Het omvat de volgende onderwerpen:
■ Opbouw en werking: beschrijft onderdelen die voor de installatie van de combi-steamer relevant

zijn
■ Veiligheid: beschrijft alle gevaren en geschikte maatregelen bij de installatiewerkzaamheden
■ Transport: bevat noodzakelijke informatie over het transport van de combi-steamer
■ Opstelling: toont en beschrijft opstellingsvarianten van de combi-steamer
■ Installatie: beschrijft alle benodigde voedingsaansluitingen
■ Inwerkingstelling: beschrijft de eerste ingebruikneming van de combi-steamer
■ Buitenwerkingstelling: beschrijft noodzakelijke werkzaamheden aan de einde van de levensduur

van de combi-steamer
■ Technische gegevens, aansluitschema's: bevatten alle benodigde technische informatie van de

combi-steamer
■ Checklists: bevat controlelijsten voor de installatie en garantie van de combi-steamer

Onderwerpen van het bedieningshandboek

Het bedieningshandboek is bedoeld voor geïnstrueerd personeel en geschoold vakpersoneel, zie
'Kwalificatie van het personeel' in het bedieningshandboek.
Het omvat de volgende onderwerpen:
■ Opbouw en werking: beschrijft onderdelen die voor de bediening van de combi-steamer relevant

zijn
■ Veiligheid: beschrijft alle gevaren en geschikte maatregelen bij de bediening van de combi-steamer
■ Garen: beschrijft regels, werkprocessen, bedieningsstappen en omgangswijzen met het apparaat

bij het garen
■ Reiniging: toont en beschrijft reinigingsprocedés, reinigingsmiddelen, werkprocessen, bedienings‐

stappen en omgangswijzen met het apparaat bij het reinigen
■ Onderhoud: bevat garantiebepalingen, het onderhoudsschema, informatie over storingen, fouten

en noodbediening en werkprocessen, bedieningsstappen en omgangswijzen met het apparaat bij
het onderhoud

Onderwerpen van gebruikshandleiding en On screen-Help

De gebruikshandleiding en de On screen-Help zijn bedoeld voor geïnstrueerd personeel en geschoold
vakpersoneel zie 'Kwalificatie van het personeel' in het bedieningshandboek. Bij easyTouch is de ge‐
bruikshandleiding een samenvatting uit de On screen-Help.
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Gebruikshandleiding en On screen-Help omvatten de volgende onderwerpen:
■ Opbouw van de gebruikersinterface: beschrijft de bedieningsinterface van de combi-steamer
■ Gebruik van de software: bevat aanwijzingen voor het invoeren en oproepen van gaarprofielen,

voor het oproepen van reinigingsprofielen, voor het starten van gaar- en reinigingsprocessen; be‐
schrijft de instellingen van de settings en de import en export van gegevens

■ Gekozen gaarprofielen: toont beproefde gaarprofielen
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1.2  Beslist te lezen veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen in de klantdocumentatie

Veiligheidsaanwijzingen voor de combi-steamer zijn alleen in het installatiehandboek en in het bedie‐
ningshandboek te vinden.
In het installatiehandboek vindt u de veiligheidsaanwijzingen voor de daarin beschreven werkzaamhe‐
den bij transport, opstelling, installatie, ingebruikneming en buitenwerkingstelling.
In het bedieningshandboek vindt u de veiligheidsaanwijzingen voor de daarin beschreven werkzaam‐
heden bij het garen, bij de reiniging en bij onderhoudswerkzaamheden.
De gebruikshandleiding moet wat betreft de veiligheidsaanwijzingen altijd in samenhang met het be‐
dieningshandboek of het installatiehandboek worden gezien. Bij werkzaamheden die verder gaan dan
alleen bediening van de software, moeten de in het bedieningshandboek en installatiehandboek opge‐
nomen veiligheidsaanwijzingen worden opgevolgd.

Absoluut te lezen delen van de klantendocumentatie

De inhoud van deze gebruikshandleiding is beperkt tot de beschrijving van de omgang met de gebrui‐
kersinterface. De instructies eindigen steeds met het starten van een proces, waarbij waarschuwingen
moeten worden opgevolgd, bijv. garen of reinigen. De handleiding voor de uitvoering van een dergelijk
proces vindt u in het installatiehandboek of in het bedieningshandboek.
Omwille van de veiligheid moeten alle personen die omgaan met de combi-steamer, de volgende de‐
len van dit document voor aanvang van alle werkzaamheden gelezen en begrepen hebben:
■ afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden de hoofdstukken 'Voor uw eigen veiligheid' in het

installatiehandboek of in het bedieningshandboek
■ de paragrafen in het installatiehandboek of in het bedieningshandboek die de uit te voeren werk‐

zaamheden beschrijven
Als u de veiligheidsaanwijzingen in het installatiehandboek en bedieningshandboek niet opvolgt, loopt
u risico op persoonlijk letsel met mogelijk dodelijke afloop en schade aan objecten.
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1.3  Over deze gebruikshandleiding

Doel

Deze bedieningshandleiding moet voor alle personen die met de combi-steamer omgaan een over‐
zicht van de easyTouch-software en zijn bediening geven en het mogelijk maken om essentiële taken
met de software uit te voeren.
De complete handleiding voor de omgang met easyTouch is in de on screen-Help te vinden.

Doelgroepen

Naam van de doelgroep Werkzaamheden
Kok Voert in hoofdzaak organisatorische werkzaamheden uit, bijv.

■ Gaarprofielgegevens invoeren
■ Bestaande gaarprofielen in het kookboek bewerken
■ Nieuwe gaarprofielen ontwikkelen
■ Apparaatinstellingen uitvoeren
Voert bovendien eventueel alle bedieningswerkzaamheden uit.

Gebruiker Voert de concrete bediening uit, bijv.
■ Keuze van een gaarprofiel
■ Starten van een gaarprofiel
■ Keuze van een reinigingsprofiel

Opbouw van de gebruikshandleiding

Hoofdstuk/Deel Doel Doelgroep
Algemeen Beschrijft de omgang met deze gebruikshandleiding Kok

Gebruiker
easyTouch in één oog‐
opslag

■ Bevat een beschrijving van de gebruikersinterface in één
oogopslag

■ Beschrijft de bediening van de software

Kok
Gebruiker

Bediening van de
On screen-Help

Beschrijft de bediening van de on screen-Help Kok
Gebruiker

Het invoeren van gaar‐
profielen - Pagina Koken

■ Beschrijft de belangrijkste pagina's van de gebruikersinter‐
face voor het invoeren van gaarprofielen

■ Bevat de aanwijzingen voor het invoeren van gaarprofie‐
len

Kok
Gebruiker

Het invoeren van speci‐
ale gaarprocedés - Pagi‐
na Koken

Bevat de aanwijzingen voor het invoeren van gaarprofielen
voor speciale gaarprocedés

Kok
Gebruiker

Het invoeren van gaar‐
profielen - Pagina Rege‐
nereren

■ Beschrijft de belangrijkste pagina's van de gebruikersinter‐
face voor het invoeren van gaarprofielen

■ Bevat de aanwijzingen voor het invoeren van gaarprofie‐
len

Kok
Gebruiker

Garen met easyTouch ■ Bevat een beschrijving van de gaarprocedés van de soft‐
ware

■ Bevat de aanwijzingen voor de bediening van de gebrui‐
kersinterface bij het garen

Kok
Gebruiker

Werken met het kook‐
boek

Bevat de aanwijzingen voor de bediening van het kookboek Kok
Gebruiker

Werken met Press&Go / 
Press&Go+

Bevat een beschrijving van Press&Go en Press&Go+
Bevat de aanwijzingen voor de bediening van de combi-
steamer met Press&Go

Kok
Gebruiker
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Hoofdstuk/Deel Doel Doelgroep
Reinigen met easy‐
Touch

■ Bevat een beschrijving van de reinigingsprocessen van de
software

■ Bevat de aanwijzingen voor de bediening van de gebrui‐
kersinterface bij het reinigen

Gebruiker

Instellingen in easy‐
Touch aanpassen

Bevat de aanwijzingen voor de instellingen Kok

Bediening in het geval
van een fout

Beschrijft de bediening in het geval van een fout Kok
Gebruiker

Schrijfwijze van decimale getallen

Voor internationale uniformiteit wordt altijd een decimale punt gebruikt.
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2  easyTouch in één oogopslag

Doel van dit hoofdstuk

easyTouch is het bedieningsconcept van de combi-steamer.
In deze gebruikshandleiding stellen we de belangrijkste functies van de easyTouch gebruikersinterfa‐
ce in een overzicht voor.
Wij beschrijven de belangrijkste invoerpagina's en de beschikbare knoppen en hun functies.
Wij beschrijven de bediening van de easyTouch gebruikersinterface aan de hand van eenvoudige in‐
structies voor het invoeren van de belangrijkste functies en de relaties.
Een volledige beschrijving van de easyTouch gebruikersinterface vindt u in de on screen-Help.

2.1  De hoofdpagina van easyTouch

Inleiding

Na het inschakelen van de combi-steamer op het easyTouch bedieningspaneel voert het apparaat
een zelfdiagnose uit.

De hoofdpagina

Als de software klaar is voor gebruik, wordt de hoofdpagina van de easyTouch gebruikersinterface
weergegeven:

Weergave huidige pagina

Huidige tijd

Koken
Oproepen van de pagina 'Koken'
Handmatig invoeren van gaarprofielen
Press&Go
Oproepen van de pagina 'Press&Go'
Automatisch garen door middel van snel‐
keuze
Press&Go+ (omschakelbaar)
Oproepen van de pagina 'Press&Go+'
Favorieten van het kookboek
Kookboek
Oproepen van de pagina 'Kookboek'
Beheer van gaarprofielen
Regenereren
Oproepen van de pagina 'Regenereren'
Handmatig invoeren van gaarprofielen
Instellingen
Oproepen van de pagina 'Instellingen'
Toegang tot apparaatinstellingen
Help
Toegang tot de on screen-Help
Reinigen
Oproepen van de pagina 'Reinigen'
Selecteren van reinigingsprofielen voor
het reinigen van de gaarruimte

2 easyTouch in één oogopslag
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2.2  De functies van easyTouch in één oogopslag

Gebruiksmodussen en gaarprocedés

In easyTouch kunt u via de pagina 'Koken' werken met de volgende gebruiksmodussen:
■ Stoom
■ Combi-steam
■ Hete lucht
■ Smoker (alleen bij apparaten met de optie ConvoSmoke beschikbaar)
In combinatie met gaarfuncties (ACS+ extra functies) en extra functies kunt u verschillende gaarproce‐
dés uitvoeren:
■ Garen op lage temperatuur (LT-garen)
■ Delta-T-garen
■ ecoCooking
■ Cook&Hold

Press&Go / Press&Go+

Met 'Press&Go' kan met vooraf gedefinieerde gaarprofielen via snelkeuzeknoppen automatisch wor‐
den gegaard. Het garen is daardoor zeer eenvoudig, de kwaliteit constant. Dit is in het belang van de
optimale betrouwbaarheid van het proces.
Onder 'Press&Go+' worden voor snelkeuze de geselecteerde favorieten van het kookboek ter beschik‐
king gesteld.
Tussen 'Press&Go' en 'Press&Go+' kan worden omgeschakeld.

Het kookboek

Met easyTouch kunt u snel zelf uw eigen gaarprofielen samenstellen en via de pagina 'Kookboek'
maximaal 399 gaarprofielen beheren.
Daarnaast vindt u in het 'Kookboek' reeds vooraf gedefinieerde gaarprofielen.
Kookboeken kunt u importeren en exporteren via de USB-poort.

Regenereerfuncties

In easyTouch kunt u via de pagina 'Regenereren' werken met de volgende regenereerfuncties:
■ Regenereren à la Carte
■ Banket regenereren
■ Borden regenereren

De settings

Via de pagina 'Settings' kunnen instellingen van de combi-steamer worden aangepast.

Reinigen

In easyTouch staan via de pagina 'Reinigen' verschillende reinigingsprofielen voor het reinigen van de
gaarruimte ter beschikking:
■ Reinigingsprofiel Spoelen met water
■ Reinigingsprofiel spoelen met glansspoelmiddel ConvoCare
■ Volautomatische reiniging ConvoClean+: Instelbare reinigingsprofielen voor verschillende veront‐

reinigingsgraden en reinigingstijden, met stoomdesinfectie en droging instelbaar
■ Reinigingsprofiel semiautomatische reiniging

De on screen-Help

In de on screen-Help vindt u de volledige beschrijving van de easyTouch gebruikersinterface. Oproe‐
pen kunt u de on screen-Help op de startpagina en op alle andere pagina's.
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2.3  De bediening van easyTouch

Navigatie door easyTouch

Alle functies van de combi-steamer zijn te bereiken via verschillende pagina's van de easyTouch ge‐
bruikersinterface. Op deze pagina's worden alle beschikbare functies weergegeven als knoppen.
Via de 'Hoofdpagina' hebt u door het selecteren van de gewenste knop toegang tot alle andere pagi‐
na's van de easyTouch gebruikersinterface, bijv. tot de pagina 'Koken':

De invoerpagina's van easyTouch

Via de knoppen van de respectieve invoerpagina worden de gewenste functies geselecteerd:

1 Koptekst van easyTouch:
Weergave van de huidige pagina, van de hui‐
dige tijd, evt. weergave van de naam van het
gaarprofiel

2 Belangrijkste gebied met knoppen voor het in‐
voeren van gegevens:
■ Knop donkergrijs = functie beschikbaar c.q.

geselecteerd
■ Knop lichtgrijs = functie niet beschikbaar c.q.

niet geselecteerd
3 Voettekst van easyTouch:

Knoppen naar andere pagina's en om te navi‐
geren door easyTouch

2 easyTouch in één oogopslag
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3  Bediening van de on screen-Help

Doel van dit hoofdstuk

De bediening van de combi-steamer met de easyTouch bedieningsinterface wordt volledig beschre‐
ven in de on screen-Help, die in de gebruikersinterface kan worden weergegeven.
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de on screen-Help weergeeft en daarin navigeert.

3.1  De startpagina van de on screen-Help

Functies van de startpagina

De startpagina van de on screen-Help vormt het centrale uitgangspunt van de navigatie in de
on screen-Help.

1 Inhoudsopgave van de on screen-Help:
Navigatie naar de onderwerpen door middel
van de knoppen

2 Navigatiebalk als kopregel van elke pagina van
de on screen-Help

3 Knop voor een korte beschrijving van de be‐
diening van de on screen-Help

3 Bediening van de on screen-Help
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3.2  Toegang tot de on screen-Help

Naar de startpagina

Direct naar de startpagina van de on screen-Help navigeert u vanaf de hoofdpagina van de easy‐
Touch gebruikersinterface door het selecteren van het vraagteken in de voetregel:

Naar de beschrijving van de huidige pagina

Naar de beschrijving van de momenteel geopende pagina van de easyTouch gebruikersinterface navi‐
geert u direct vanaf de pagina door het selecteren van het vraagteken in de voetregel:

3 Bediening van de on screen-Help
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3.3  De navigatiemogelijkheden op de pagina's van de on screen-Help

De navigatiebalk

1 Naar de startpagina van de on screen-Help
2 Naar het overzicht van de gebruikersfilms
3 Terug in de Geschiedenis:

Naar de pagina die u voorafgaand aan de hui‐
dige pagina hebt bekeken

4 Pagina terug:
Een pagina terug in de on screen-Help

5 Pagina verder:
Een pagina verder in de on screen-Help

6 Verder in de Geschiedenis:
Terug naar de pagina waarvandaan u door
middel van de knop 'Terug in de Geschiedenis'
bent gekomen

Navigatie naar het begin van de pagina

7 Naar boven naar het begin van de huidige pa‐
gina

Sub-inhoudsopgaven

8 Navigatie naar de onderwerpen door middel
van de knoppen

Knoppen in het tekstgebied

9 Naar de sub-inhoudsopgave 'De opbouw van
de easyTouch bedieningsinterface'

10 Naar de beschrijving van de volgende pagina
11 Naar aanvullende informatie over het onder‐

werp
12 Naar de handleiding voor dit onderwerp

3 Bediening van de on screen-Help
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Navigatie in beschrijvingen van procespagina's

13 Naar de beschrijving van de volgende proce‐
spagina

3 Bediening van de on screen-Help
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4  Het invoeren van gaarprofielen - Pagina Koken

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht van de gebruiksmodussen van de combi-steamer, de be‐
schikbare gaarfuncties (ACS+ extra functies) en de extra functies en wij stellen u de speciale gaarpro‐
cedés voor en beschrijven hoe ze werken.
Wij stellen de pagina 'Koken' en de pagina 'Extra functies' voor en beschrijven de beschikbare knop‐
pen en hun functies. Ook tonen wij het invoeren van gaarprofielen via de pagina 'Koken' in de vorm
van stap-voor-stap-instructies.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

4.1  Werken met de pagina Koken

De gebruiksmodussen

Via de pagina 'Koken' kunt u uw gaarprofielen invoeren via de volgende gebruiksmodussen:
■ Stoom
■ Combi-steam
■ Hete lucht
■ Smoker (alleen bij apparaten met de optie ConvoSmoke beschikbaar)
Nadat eenvoudige gaarparameters zijn geselecteerd, bijv. gaartemperatuur en gaartijd, kunt u deze
gaarprofielen opslaan in het 'Kookboek' en onder 'Press&Go'.

Mogelijke gaarprocedés

De gebruiksmodussen zijn geschikt voor de volgende gaarprocedés:

Stoom Combi-steam Hete lucht Smoker
■ Koken
■ Stomen
■ Blancheren
■ Pocheren
■ Conserveren

■ Braden
■ Bakken
■ Smoren

■ Braden
■ Bakken
■ Gratineren
■ Grillen
■ Roosteren

■ Rookproces

Temperatuurbereik

Met de gebruiksmodussen gaart u in de volgende temperatuurbereiken:

Stoom Combi-steam Hete lucht Smoker
30 °C tot 130 °C 30 °C tot 250 °C 30 °C tot 250 °C -

Bij de kerntemperatuurmeting werkt u binnen een temperatuurbereik van 20°C tot 99°C.

Beschikbare gaarfuncties

Afhankelijk van de gebruiksmodus kunt u bepaalde gaarfuncties (ACS+ extra functies) selecteren:

Stoom Combi-steam Hete lucht Smoker
■ Ventilatorsnelheid ■ Ventilatorsnelheid

■ HumidityPro
■ Ventilatorsnelheid
■ Crisp&Tasty

-

Beschikbare extra functies

Afhankelijk van de gebruiksmodus kunt u via de pagina 'Extra functies' passende extra functies selec‐
teren voor uw gaarprofielen:

4 Het invoeren van gaarprofielen - Pagina Koken
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Stoom Combi-steam Hete lucht Smoker
■ Programmabeveili‐

ging
■ Gereduceerd vermo‐

gen
■ Starttijd-voorkeuze
■ Meldingsstap

■ Programmabeveili‐
ging

■ Gereduceerd vermo‐
gen

■ Starttijd-voorkeuze
■ Meldingsstap
■ Vetafscheiding

■ Programmabeveili‐
ging

■ Gereduceerd vermo‐
gen

■ Starttijd-voorkeuze
■ BakePro
■ Meldingsstap
■ Vetafscheiding

■ Programmabeveili‐
ging

■ Starttijd-voorkeuze
■ Meldingsstap

4 Het invoeren van gaarprofielen - Pagina Koken
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4.2  De pagina Garen

Weergave pagina Koken

Huidige tijd

Gebruiksmodus Stoom, gekozen

Gebruiksmodus Combi-steam

Gebruiksmodus Hete lucht

Invoer gaartemperatuur

Weergave van de ingevoerde gaartemperatuur
Selectie temperatuurwaarde: huidige tempera‐
tuur in de gaarruimte

Invoer gaartijd

Invoer kerntemperatuur

Weergave gaartijd of kerntemperatuur

Ventilatorsnelheid, in 5 standen
Regelt de stromingssnelheid in de gaarruimte
HumidityPro, 5 standen of automatische rege‐
ling
Regelt de luchtvochtigheid in de gaarruimte
Crisp&Tasty, 5 standen of automatische rege‐
ling
Ontvochtigen van de gaarruimte

AUTO Automatische regeling
voor 'HumidityPro'

Keuze extra functies

Weergave van een gekozen gaarprocedé

Weergave van de gekozen extra functies
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Handmatig bewasemen
Brengt gedurende het gaarproces vocht in de
gaarruimte. Alleen gedurende het gaarproces
beschikbaar.
Start
Start het gaarproces
Start met voorverwarmen
Verwarmt de gaarruimte met gesloten deur
Start met Cool down
Koelt de gaarruimte af als de deur openstaat
en de ventilator draait
Stop
Stopt het gaarproces
TrayTimer
Timer die kan worden ingesteld voor individue‐
le inschuifniveaus, om vrije inschuifniveaus ge‐
durende een gaarproces te kunnen gebruiken.

Gaarstap wissen

Gaarstap terug

Weergave gaarstappen

Gaarstap toevoegen/verder

Gaarprofiel in het kookboek opslaan

Hoofdpagina

Terug

Settings

Help

Kookboek
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4.3  De pagina Extra functies

Weergave pagina Koken

Huidige tijd

Garen op lage temperatuur (LT-garen)
Gaarprocedé waarbij spijzen worden gegaard
op lage temperaturen, in 3 gaarstanden
Delta-T-garen
Gaarprocedé waarbij de temperatuur in de
gaarruimte afhankelijk van de kerntemperatuur
oploopt, in 3 gaarstanden
ecoCooking, gekozen
Gaarprocedé waarbij het verwarmingsvermo‐
gen in de eindgaarfase pulserend wordt ge‐
schakeld om het energieverbruik te verlagen
Cook&Hold
Gaarprocedé bestaande uit een gaarfase en
een fase waarbij een bepaalde temperatuur
wordt gehandhaafd, in 3 gaarstanden
Gereduceerd vermogen
Functie die het verwarmingsvermogen redu‐
ceert om belastingspieken bij het gaarmodus
te voorkomen
Programmabeveiliging, geselecteerd
Functie die een onderbreking van gaarproce‐
dés door een aangesloten installatie voor ener‐
gie-optimalisatie verhindert
Starttijd-voorkeuze
Functie die de starttijd van een gaarmodus op
een later tijdstip vastlegt
BakePro
Bakfunctie met stoominjectie en automatisch
geregelde stilstandfase van de ventilator in 5
niveaus
Meldingsstap
Functie die meldingen weergeeft tijdens het
gaarmodus
Vetafscheiding
Functie die een vetafscheiding uitvoert gedu‐
rende het gaarmodus

Invoer bevestigen

Terug

Help
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4.4  Gaarprofiel met gaartijd invoeren

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Koken'.

2. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Hete lucht'.

3. Kies de knop 'Gaartemperatuur'.

4. Voer op de pagina 'Temperatuur' de gewenste
gaartemperatuur in.

5. Kies de knop 'Gaartijd'.

6. Voer op de pagina 'Tijd' de gewenste gaartijd in.

7. Kies de gewenste niveau van de 'Ventilatorsnel‐
heid'.

8. Selecteer afhankelijk van de gebruiksmodus de ge‐
wenste stand van 'Crisp&Tasty' of 'HumidityPro'.

9. Kies de knop 'Extra functies'.

10. Kies op de pagina 'Extra functies' de gewenste ex‐
tra functies, bijv. 'Programmabeveiliging'.

11. Kies op de pagina 'Koken' de knop 'Gaarstap toe‐
voegen' als u een nieuwe gaarstap wilt invoeren.

Resultaat: Het gaarprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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4.5  Gaarprofiel met kerntemperatuur invoeren

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Koken'.

2. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Hete lucht'.

3. Kies de knop 'Gaartemperatuur'.

4. Voer op de pagina 'Temperatuur' de gewenste
gaartemperatuur in.

5. Kies de knop 'Kerntemperatuur'.

6. Voer op de pagina 'Temperatuur' de gewenste
kerntemperatuur in.

7. Kies de gewenste niveau van de 'Ventilatorsnel‐
heid'.

8. Selecteer afhankelijk van de gebruiksmodus de ge‐
wenste stand van 'Crisp&Tasty' of 'HumidityPro'.

9. Kies de knop 'Extra functies'.

10. Kies op de pagina 'Extra functies' de gewenste ex‐
tra functies, bijv. 'Programmabeveiliging'.

11. Kies op de pagina 'Koken' de knop 'Gaarstap toe‐
voegen' als u een nieuwe gaarstap wilt invoeren.

Resultaat: Het gaarprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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4.6  Gaarprofiel met voorkeuze van de starttijd invoeren

Toepassingsgebied

De extra functie 'Starttijd-voorkeuze' legt de starttijd van een gaarproces op een later tijdstip vast.
Bij het invoeren van de starttijd berekent het apparaat zelfstandig het einde van de gaartijd afhankelijk
van de duur van het gaarprofiel. Bij het invoeren van de eindtijd berekent het apparaat zelfstandig het
begin van de gaartijd.
De 'Starttijd-voorkeuze' wordt na het invoeren van de starttijd c.q. eindtijd als eerste "gaarstap" toege‐
voegd aan een gaarprofiel.
Nadat het aftellen op de pagina 'Starttijd-voorkeuze' is gestart, start het gaarproces pas op het gedefi‐
nieerde tijdstip.

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Stoom'.

2. Voer op de pagina 'Koken' alle gaargegevens voor
het gaarprofiel in, bijv 'Gaartemperatuur'.

3. Kies op de pagina 'Extra functies' de extra functie
'Starttijd-voorkeuze'.

4. Bevestig de keuze.

5. Kies op de pagina 'Starttijd-voorkeuze' de starttijd
of eindtijd van het gaarprofiel.

6. Voer op de pagina 'Tijd' de gewenste starttijd of
eindtijd in.

7. Kies op de pagina 'Starttijd-voorkeuze' de knop
'Start' en let op het verzoek van de software.

Resultaat: Het aftellen wordt gestart. Het gaarmo‐
dus begint meteen na het aftellen.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus stoppen, procedure zie pagina 50
■ Met het gaarprofiel garen, procedure zie hoofdstuk 'Zo gaat u te werk bij het garen' in het bedie‐

ningshandboek
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4.7  Gaarprofiel met BakePro invoeren

Toepassingsgebied

De extra functie 'BakePro' is een speciale bakfunctie met stoominjectie.

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' de gebruiksmodus 'Hete
lucht'.

2. Voer op de pagina 'Koken' de gewenste gaargege‐
vens van het gaarprofiel in, bijv. 'Gaartemperatuur'.

3. Kies op de pagina 'Extra functies' de extra functie
'BakePro'.

4 Kies een van de vijf gaarstanden, bijv. '3'.

5. Bevestig de keuze.

Resultaat: Het gaarprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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4.8  Gaarprofiel invoeren met meldingsstap

Toepassingsgebied

De extra functie 'Meldingsstap' is een functie die de gebruiker tijdens het gaarmodus oproept om een
speciale handeling uit te voeren.
Bij het invoeren van een melding wordt de tekstuele inhoud ingevoerd en de weergavetijd van het be‐
richt geselecteerd.
De 'meldingsstap' wordt als "gaarstap" toegevoegd aan een gaarprofiel.
Na de start op de pagina 'Meldingsstap' start het gaarmodus en de gaarstap 'Meldingsstap' vindt
plaats op het gedefinieerde tijdstip.

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Stoom'.

2. Voer op de pagina 'Koken' alle gaargegevens voor
het gaarprofiel in, bijv 'Gaartemperatuur'.

3. Kies op de pagina 'Extra functies' de extra functie
'Meldingsstap'.

4. Bevestig de keuze.

5. Kies op de pagina 'Meldingsstap' het lege invoer‐
veld.

6. Voer op de pagina 'Melding invoeren' de gewenste
tekst van de melding in.

7. Kies op de pagina 'Meldingsstap' de weergavetijd
van de melding.

8. Voer op de pagina 'Tijd' de gewenste weergavetijd
in.

9. Kies op de pagina 'Meldingsstap' de knop 'Start' en
let op het verzoek van de software.

Resultaat: Het gaarmodus wordt gestart. De mel‐
ding verschijnt op het gedefinieerde tijdstip.
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Verdere stappen:
■ Gaarmodus stoppen, procedure zie pagina 50
■ Met het gaarprofiel garen, procedure zie hoofdstuk 'Zo gaat u te werk bij het garen' in het bedie‐

ningshandboek
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4.9  Gaarprofiel met vetafscheiding invoeren

Toepassingsgebied

De extra functie 'Vetafscheiding' voert gedurende het gaarproces een automatische vetafscheiding uit.
De extra functie 'Vetafscheiding' is alleen beschikbaar bij apparaten met de optie ConvoGrill. Daarvoor
moet het apparaat speciaal worden voorbereid.

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Hete lucht'.

2. Voer op de pagina 'Koken' de gewenste gaargege‐
vens van het gaarprofiel in, bijv. 'Gaartemperatuur'.

3. Kies op de pagina 'Extra functies' de extra functie
'Vetafscheiding'.

4. Bevestig de keuze.

Resultaat: Het gaarprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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4.10  De pagina Koken - Smoker

Weergave pagina Koken

Huidige tijd

Gebruiksmodus Stoom

Gebruiksmodus Combi-steam

Gebruiksmodus Hete lucht

Gebruiksmodus Smoker, gekozen
Roken van levensmiddelen, optioneel

Invoer smokertijd

Weergave smokertijd

Keuze extra functies

Weergave van de gekozen extra functies

Start
Start het gaarproces
TrayTimer
Timer die kan worden ingesteld voor individue‐
le inschuifniveaus, om vrije inschuifniveaus ge‐
durende een gaarproces te kunnen gebruiken.

Gaarstap wissen

Gaarstap terug

Weergave gaarstappen

Gaarstap toevoegen/verder

Gaarprofiel in het kookboek opslaan

Hoofdpagina

Terug

Settings

Help

Kookboek
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4.11  Gaarprofiel met Smoker invoeren

Toepassingsgebied

De gebruiksmodus 'Smoker' is geschikt voor het roken van levensmiddelen.
De gebruiksmodus 'Smoker' is alleen bij apparaten met de optie ConvoSmoke beschikbaar. Daarvoor
moet het apparaat speciaal worden voorbereid.

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Koken'.

2. Kies op de pagina 'Koken' de gebruiksmodus 'Smo‐
ker'.

3 Kies de knop 'Gaartijd'.

4. Voer op de pagina 'Tijd' de gewenste smokertijd in.

5. Kies de knop 'Extra functies'.

6. Kies op de pagina 'Extra functies' de gewenste ex‐
tra functies, bijv. 'Programmabeveiliging'.

Resultaat: Het gaarprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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4.12  Ingevoerd gaarprofiel in het kookboek opslaan

Voorwaarden

■ U bevindt zich op de pagina 'Koken' of op de pagina 'Regenereren'.
■ U hebt een gaarprofiel ingevoerd.

Ingevoerd gaarprofiel in het kookboek opslaan

1. Kies op de pagina 'Koken' c.q. op de pagina 'Rege‐
nereren' de knop 'Als gaarprofiel opslaan'.

2. Voer op de pagina 'Toetsenbord' de naam van het
gaarprofiel in.

3. Bevestig de invoer.

4. Kies op de pagina 'Pictogram kiezen' het symbool
uit.

5. Als geen geschikt pictogram beschikbaar is, drukt u
op de knop 'USB' om het pictogram te importeren
via de USB-poort van het easyTouch bedienings‐
paneel.

6. Bevestig de selectie.

Resultaat: Het gaarprofiel is nu in het 'Kookboek'
opgeslagen.
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4.13  Gekozen gaarprofielen

Verschillende gaarprofielen

Product ACS+

Baguette, bevroren 170 °C 15 min -  1
Baked Potatoe 180 °C - 93 °C -

Crème Caramel / Royal 80 °C 35 min - -

Vissticks 210 °C 12 min -  5
Gisten, bakkerijproducten 35 °C 3 min -  1
Kippenborst, gebraden 235 °C - 72 °C -

Worteltjes, vers 100 °C 8 min - -

Varkensschnitzel, gepaneerd 200 °C 9 min -  3

Gaarprofielen ConvoSmoke

Product Stap Smoker ACS+

Salmon Steak 1 ja - - 15 min - -
2 - 120 °C - 50 °C -

Herb Salt 1 ja - - 75 min - -
2 - 60 °C 20 min -  2

Chicken legs 1 ja - - 75 min - -
2 - 180 °C 3 min - -

3 - 170 °C 20 min -  5
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5  Het invoeren van speciale gaarprocedés - Pagina Koken

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht van de speciale gaarprocedés en beschrijven hoe ze wer‐
ken.
Wij tonen u het invoeren van gaarprofielen via de pagina 'Koken' in de vorm van stap-voor-stap-in‐
structies.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

5.1  Werken met speciale gaarprocedés

Werken met speciale gaarprocedés

U kunt gaarprofielen voor de speciale eisen van uw producten definiëren voor de volgende gaarproce‐
dés.
■ Garen op lage temperatuur (LT-garen)
■ Delta-T-garen
■ ecoCooking
■ Cook&Hold
Bij ecoCooking wordt het energieverbruik voor dezelfde gaartijd gereduceerd.
Bij de andere gaarprocedés zijn afhankelijk van de gebruiksmodus en van de gewenste gaarstand
vooraf al gaarprofielen met bepaalde gaargegevens en meerdere gaarstappen gedefinieerd. De voor‐
af gedefinieerde gaarprofielen kunnen nog worden aangepast voordat u het gaarprofiel opslaat in het
'Kookboek' en onder 'Press&Go'.

Beschikbare gaarprocedés

Deze speciale gaarprocedés kunt u afhankelijk van de gebruiksmodus selecteren via de pagina 'extra
functies':

Garen op lage tempera‐
tuur

Delta-T-garen ecoCooking Cook&Hold

■ Stoom
■ Combi-steam
■ Hete lucht

■ Stoom
■ Combi-steam
■ Hete lucht

■ Combi-steam
■ Hete lucht

■ Stoom
■ Combi-steam
■ Hete lucht
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5.2  Gaarprofiel invoeren voor het gaarprocedé garen op lage temperatuur

Toepassingsgebied

Garen op lage temperatuur is een gaarprocedé waarbij levensmiddelen worden gegaard bij lage tem‐
peraturen. De gaartijd wordt hierdoor verlengd. Er moet steeds met de kerntemperatuursensor ge‐
werkt worden.
Garen op lage temperatuur is bijzonder geschikt voor vlees, gevogelte of vis. De spijzen worden daar‐
bij zo voorzichtig mogelijk gegaard. Het verliest veel minder sap en wordt veel sappiger en malser.
U kunt de vooraf ingestelde gaargegevens en gaarstappen voor uw gaarprofiel individueel aanpassen.

Vooraf ingestelde gaargegevens stoom

Gaarstand Gaar‐
stap

Gebruiksmodus Gaartem‐
peratuur in
°C

Gaartijd in
min.

Kerntempe‐
ratuur in °C

ACS+

Well Done 1 Stoom 100 10 - -
2 Stoom 80 - 72  1
3 Stoom 80 -:- -  1

Medium 1 Stoom 100 10 - -
2 Stoom 60 - 54  1
3 Stoom 52 -:- -  1

Rare 1 Stoom 100 10 - -
2 Stoom 55 - 48  1
3 Stoom 46 -:- -  1

Vooraf ingestelde gaargegevens combi-steam

Gaarstand Gaar‐
stap

Gebruiksmodus Gaartem‐
peratuur in
°C

Gaartijd in
min.

Kerntempe‐
ratuur in °C

ACS+

Well Done 1 Hete lucht 130 10 - -
2 Hete lucht 75 20 -  5
3 Combi-steam 75 - 72  1
4 Combi-steam 70 -:- -  1

Medium 1 Hete lucht 130 10 - -
2 Hete lucht 60 20 -  5
3 Combi-steam 60 - 54  1
4 Combi-steam 50 -:- -  1

Rare 1 Hete lucht 130 10 - -
2 Hete lucht 55 20 -  5
3 Combi-steam 55 - 48  1
4 Combi-steam 46 -:- -  1
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Vooraf ingestelde gaargegevens hete lucht

Gaarstand Gaar‐
stap

Gebruiksmodus Gaartem‐
peratuur in
°C

Gaartijd in
min.

Kerntempe‐
ratuur in °C

ACS+

Well Done 1 Hete lucht 130 10 - -
2 Hete lucht 78 20 -  5
3 Hete lucht 78 - 72  1
4 Hete lucht 72 -:- -  5
5 Hete lucht 72 - -  1

Medium 1 Hete lucht 130 10 - -
2 Hete lucht 60 20 -  5
3 Hete lucht 60 - 54  1
4 Hete lucht 50 -:- -  1

Rare 1 Hete lucht 130 10 - -
2 Hete lucht 55 20 -  5
3 Hete lucht 55 - 48  1
4 Hete lucht 46 -:- -  1

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Combi-steam'

2. Kies op de pagina 'Extra functies' het gaarprocedé
'Garen op lage temperatuur'.

3. Kies een van de drie gaarstanden, bijv. 'Well Do‐
ne'.

4. Bevestig de keuze.

Resultaat: Het uit meerdere stappen bestaande
gaarprofiel voor 'Garen op lage temperatuur' is op‐
geroepen.

Verdere stappen:
■ Gaarstap aanpassen, procedure zie pagina 41
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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5.3  Gaarprofiel voor het gaarprocedé Delta-T-garen invoeren

Toepassingsgebied

Delta-T-garen is een gaarprocedé waarbij de temperatuur in de gaarruimte oploopt afhankelijk van de
kerntemperatuur van de spijzen. Er moet steeds met de kerntemperatuursensor gewerkt worden.
Delta-T-garen is bijzonder geschikt voor het zacht garen van gekookte ham, hele vis, galantines en
eierbouillon.
U kunt de vooraf ingestelde kerntemperatuur en delta-temperatur voor uw gaarprofiel individueel aan‐
passen.

Vooraf ingestelde gaargegevens

Gebruiksmodus Gaarstand Verschil in
°C

Gaartijd in
min.

Kerntempe‐
ratuur in °C

ACS+

Stoom Well Done 40 - 72 -
Medium 40 - 54 -
Rare 40 - 48 -

Combi-steam Well Done 40 - 72 -
Medium 40 - 54 -
Rare 40 - 48 -

Hete lucht Well Done 40 - 72 -
Medium 40 - 54 -
Rare 40 - 48 -

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Hete lucht'.

2. Kies op de pagina 'Extra functies' het gaarprocedé
'Delta-T-garen'.

3. Kies een van de drie gaarstanden, bijv. 'Medium'.

4. Bevestig de keuze.

5. Wijzig indien nodig de vooraf ingestelde gaargege‐
vens, bijv. 'Kerntemperatuur'.

Resultaat: Het gaarprofiel is opgeroepen.

5 Het invoeren van speciale gaarprocedés - Pagina Koken

Gebruikshandleiding 36



Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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5.4  Gaarprofiel voor het gaarprocedé ecoCooking invoeren

Toepassingsgebied

ecoCooking is een gaarprocedé waarbij door een intelligente impulstechniek het energieverbruik voor
eenzelfde gaartijd wordt verminderd met 25%.
Het gaarprocedé ecoCooking bestaat uit een voorgaarfase en een eindgaarfase. In de voorgaarfase
gaart u op de standaard werkwijze om snel warmte op het product over te dragen. In de eindgaarfase
maakt u verregaand gebruik van de aanwezige warmte van de gaarruimte en het product om het pro‐
duct op het punt klaar te garen.
Dit gaarprocedé is ideaal voor levensmiddelen met lange gaartijden, zoals gebraad, rosbief en grote
braadstukken.

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Hete lucht'.

2. Voer de gewenste gaargegevens voor de voor‐
gaarfase van uw gaarprofiel in, bijv 'Gaartempera‐
tuur'.

3. Voer de gewenste 'Gaartijd' of 'Kerntemperatuur' in.

4. Kies op de pagina 'Extra functies' het gaarprocedé
'ecoCooking'.

5. Bevestig de selectie.

Resultaat: Het gaarprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarproces starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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5.5  Gaarprofiel voor het gaarprocedé Cook&Hold invoeren

Toepassingsgebied

Cook&Hold is een 2-traps gaarprocedé. Het bestaat uit een gaarfase (Cook-fase) en een fase waarin
een bepaalde temperatuur wordt gehandhaafd (Hold-fase). In de Cook-fase garen de spijzen in de ge‐
bruiksmodussen Stomen, Combi-steam of Hete lucht. In de Hold-fase rijpt het product bij de vooraf
ingestelde gaartemperatuur zeer voorzichtig.
U kunt bij het invoeren van een gaarprofiel het gaarprocedé Cook&Hold pas kiezen vanaf de 2e gaar‐
stap. Een gaartijd voor de Hold-fase kan niet worden geselecteerd.

Vooraf ingestelde gaargegevens

Gebruiksmodus Gaarstand Gaartem‐
peratuur in
°C

Gaartijd in
min.

Kerntempe‐
ratuur in °C

ACS+

Stoom Well Done 72 -:- -  1
Medium 54 -:- -  1
Rare 48 -:- -  1

Combi-steam Well Done 72 -:- -  1
Medium 54 -:- -  1
Rare 48 -:- -  1

Hete lucht Well Done 72 -:- -  1
Medium 54 -:- -  1
Rare 48 -:- -  1

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de pagina 'Koken' een van de gebruiksmo‐
dussen, bijv. 'Combi-steam'

2. Voer op de pagina 'Koken' de gewenste gaargege‐
vens voor de 1e gaarstap (Cook-fase ) van het
gaarprofiel in, bijv. 'Gaartemperatuur'.

3. Kies de knop 'Gaarstap toevoegen'.

4. Kies op de pagina 'Koken' de gebruiksmodus voor
de 2e gaarstap (Hold-fase) van het gaarprofiel, bijv.
'Hete lucht'.

5. Kies op de pagina 'Extra functies' het gaarprocedé
'Cook&Hold'.

6. Kies een van de drie gaarstanden, bijv. 'Medium'.
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7. Bevestig de selectie.

8. Wijzig op de pagina 'Koken' indien nodig de Gaar‐
temperatuur voor de Hold-fase van het gaarprofiel.

Resultaat: Het uit 2 fasen bestaande gaarprofiel
'Cook&Hold' is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarproces starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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5.6  Gaarstap van een gaarprofiel wijzigen

Toepassingsgebied

Het aanpassen van een gaarstap kan bij het invoeren van een gaarprofiel via de pagina 'Koken' en bij
het selecteren van een uit meerdere stappen bestaand gaarprofiel vanuit het 'Kookboek' plaatsvinden.
Tijdens een gaarmodus kan alleen de gaarstap worden aangepast die op dat moment wordt uitge‐
voerd.

Gaarstap wijzigen

1. Kies op de pagina 'Koken' de knop 'Weergave
gaarstappen'.

2. Kies op de pagina 'Weergave gaarstappen' de ge‐
wenste gaarstap, bijv. '4'.

3. Nadat de gaarstap op de pagina 'Koken' wordt
weergegeven, past u de gewenste gaargegevens
voor deze gaarstap aan, bijv. 'Gaartijd'.

4. Kies op de pagina 'Koken' de knop 'Weergave
gaarstappen'.

5. Controleer de wijzigingen op de pagina 'Weergave
gaarstappen'.

6. Bevestig de wijzigingen.

Resultaat: De gaarstap is aangepast.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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5.7  Gaarstap van een gaarprofiel verplaatsen of verwijderen

Toepassingsgebied

Het verwijderen of verplaatsen van een gaarstap kan plaatsvinden bij het invoeren van een gaarprofiel
via de pagina 'Koken' en bij het selecteren van een gaarprofiel dat bestaat uit meerdere stappen uit
het 'Kookboek'. Tijdens een gaarmodus kunnen gaarstappen niet meer worden verplaatst of verwij‐
derd.

Gaarstap verplaatsen of verwijderen

1. Kies op de pagina 'Koken' de knop 'Weergave
gaarstappen'.

2. Kies op de pagina 'Weergave gaarstappen' de
knop 'Gaarstap bewerken' van de gewenste gaar‐
stap, om de functie te activeren.

3. Kies de knop 'Gaarstap wissen' om een gaarstap te
verwijderen uit het gaarprofiel. Of kies 'Naar boven'
of 'Naar beneden' om de volgorde van de gaarstap‐
pen te wijzigen.

4. Kies nogmaals de knop 'Gaarstap bewerken' om
de functie te deactiveren.

5. Bevestig de wijzigingen.

Resultaat: Het gaarprofiel is gewijzigd.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31

5 Het invoeren van speciale gaarprocedés - Pagina Koken

Gebruikshandleiding 42



6  Het invoeren van gaarprofielen - Pagina Regenereren

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht van de regenereerfuncties van de combi-steamer.
Wij stellen de pagina 'Regenereren' voor en beschrijven de beschikbare knoppen en hun functies en
wij tonen het invoeren van een gaarprofiel via de pagina 'Regenereren' door middel van stap-voor-
stap-instructies.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

6.1  Werken met de pagina Regenereren

De regenereerfuncties

'Regenereren' is de regenereerfunctie van de combi-steamer waarbij voorgegaarde spijzen volledig
worden gegaard en serveerklaar gemaakt. Het 'regenereren' is geschikt voor nagenoeg alle soorten
gerechten. De gerechten zijn daarvoor reeds op borden of in bakken toebereid.
Via de pagina 'Regenereren' kunt u nieuwe gaarprofielen invoeren en daarbij werken met de volgende
regenereerfuncties:
■ Regenereren à la Carte
■ Banket regenereren
■ Borden regenereren

Temperatuurbereik

Met de regenereerfuncties gaart u in de volgende temperatuurbereiken:

Regenereren à la Carte Banket regenereren Borden regenereren
120 °C tot 160 °C 120 °C tot 160 °C 120 °C tot 160 °C

Bij de kerntemperatuurmeting werkt u binnen een temperatuurbereik van 20 °C tot 99 °C.

Beschikbare gaarfuncties

Met de regenereerfuncties kunt u bepaalde gaarfuncties (ACS+ extra functies) selecteren:

Regenereren à la Carte Banket regenereren Borden regenereren
■ Ventilatorsnelheid ■ Ventilatorsnelheid ■ Ventilatorsnelheid

Beschikbare extra functies

Met de regenereerfuncties kunt u via de pagina 'Extra functies' passende extra functies voor uw gaar‐
profielen selecteren:

Regenereren à la Carte Banket regenereren Borden regenereren
■ Programmabeveiliging
■ Gereduceerd vermogen

■ Programmabeveiliging
■ Gereduceerd vermogen

■ Programmabeveiliging
■ Gereduceerd vermogen
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6.2  De pagina Regenereren

Weergave regenereren

Huidige tijd

Regenereerfunctie Regenereren à la Carte,
geselecteerd
Regenereerfunctie Banket regenereren

Regenereerfunctie Borden regenereren

Invoer gaartemperatuur

Weergave van de ingevoerde gaartemperatuur
Selectie temperatuurwaarde: huidige tempera‐
tuur in de gaarruimte

Invoer gaartijd, gekozen

Invoer kerntemperatuur

Weergave gaartijd of kerntemperatuur

Ventilatorsnelheid in 5 stappen
Regelt de stromingssnelheid in de gaarruimte

Keuze extra functies

Weergave van de gekozen extra functies

Start
Start het gaarproces
Start met voorverwarmen
Verwarmt de gaarruimte met gesloten deur
Start met Cool down
Koelt de gaarruimte af als de deur openstaat
en de ventilator draait
Stop
Stopt het gaarproces
TrayTimer
Timer die kan worden ingesteld voor individue‐
le inschuifniveaus, om vrije inschuifniveaus ge‐
durende een gaarproces te kunnen gebruiken.

Gaarprofiel in het kookboek opslaan
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Hoofdpagina

Terug

Settings

Help

Kookboek
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6.3  De pagina Extra functies

Weergave pagina Koken

Huidige tijd

Gereduceerd vermogen
Functie die het verwarmingsvermogen redu‐
ceert om belastingspieken bij het gaarmodus
te voorkomen
Programmabeveiliging, geselecteerd
Functie die een onderbreking van gaarproce‐
dés door een aangesloten installatie voor ener‐
gie-optimalisatie verhindert

Invoer bevestigen

Terug

Help
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6.4  Gaarprofiel door middel van regenereren invoeren

Gaarprofiel invoeren

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Regenereren'.

2. Kies op de pagina 'Regenereren' een van de rege‐
nereerfuncties, bijv. 'Regenereren à la Carte'.

3. Kies de knop 'Gaartemperatuur'.

4. Voer op de pagina 'Temperatuur' de gewenste
gaartemperatuur in.

5. Kies de knop 'Gaartijd' of evt. 'Kerntemperatuur'.

6. Voer op de pagina 'Tijd' de gewenste gaartijd of
evt. op de pagina 'Temperatuur' de gewenste kern‐
temperatuur in.

7. Kies de gewenste niveau van de 'Ventilatorsnel‐
heid'.

8. Kies de knop 'Extra functies'.

9. Kies op de pagina 'Extra functies' de gewenste ex‐
tra functies, bijv. 'Programmabeveiliging'.

Resultaat: Het gaarprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus starten, procedure zie pagina 50
■ Gaarprofiel in het kookboek opslaan, procedure zie pagina 31
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7  Garen met easyTouch

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk vindt u een algemene beschrijving van een gaarproces met easyTouch en de stap-
voor-stap-instructies voor de belangrijkste werkzaamheden om te garen.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

7.1  Het garen in één oogopslag

De gaarprocedés in easyTouch

Om met de combi-steamer te garen, hebt u een gaarprofiel nodig dat geschikt is voor uw product. Het
nieuwe gaarprofiel kunt u invoeren via de pagina 'Koken' of via de pagina 'Regenereren' van de easy‐
Touch gebruikersinterface. U kunt ook via de pagina 'Kookboek' uit de bestaande gaarprofielen een
gaarprofiel selecteren en starten.
Voordat een gaarproces wordt gestart, moet u uzelf vertrouwd hebben gemaakt met de vermelde re‐
gels en waarschuwingen in het bedieningshandboek voor de veilige omgang met het apparaat en
daarnaast de aanwijzingen in het bedieningshandboek opvolgen.
Tijdens het gaarproces wordt de gebruiker op opeenvolgende procespagina's geleid door gebruikers‐
informatie en verzoeken om actie. De gebruiker kan via de procespagina's nog wijzigingen uitvoeren
aan het gaarprofiel.
Op de procespagina's wordt de voortgang van het gaarproces weergegeven door middel van voort‐
gangsindicatoren en tijdinformatie c.q. temperatuurinformatie. Het einde van een gaarproces wordt ge‐
meld door middel van een desbetreffende gebruikersinformatie en een geluidssignaal.

Starten van een gaarmodus

Na het starten van een gaarmodus komt u terecht op de respectieve procespagina Garen:

7 Garen met easyTouch

Gebruikshandleiding 48



De procespagina Garen

Voorbeeld van een procespagina Garen van de easyTouch gebruikersinterface:

1 Bovenaan:
Weergave van de huidige pagina, van de
naam van het geselecteerde gaarprofiel en
van de huidige tijd

2 Belangrijkste gebied van de procespagina:
■ Weergave gaarprofielgegevens
■ Gebruikersinformatie en verzoek om actie
■ Knop Stop
■ Voortgangsindicator TriColor indicatorring:

■ Geel = bezig met voorbereiding
■ Rood = processen in uitvoering
■ Groen = klaar

3 Onderaan:
Knop om te navigeren
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7.2  Gaarproces starten

Voorwaarden

■ Voordat het gaarproces wordt gestart, hebt u uzelf vertrouwd gemaakt met de vermelde regels en
gevaarsaanwijzingen voor de veilige omgang met het apparaat in het bedieningshandboek en
daarnaast volgt u de aanwijzingen in dit hoofdstuk op.

■ U hebt een nieuw gaarprofiel ingevoerd.

Gaarproces starten

1. Kies de knop 'Start' om het gaarproces te starten.

Resultaat: Het gaarproces wordt gestart.

Verdere stappen:
■ Gaarproces stoppen, procedure zie pagina 50
■ Met het gaarprofiel garen, procedure zie hoofdstuk 'Zo gaat u te werk bij het garen' in het bedie‐

ningshandboek

7.3  Gaarproces stoppen

Voorwaarden

■ U hebt het gaarproces gestart.

Gaarproces stoppen

1. Kies de knop 'Stop' om het gaarproces te stoppen.

Resultaat: Het gaarproces wordt gestopt en de pa‐
gina 'Koken' wordt weergegeven.
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8  Werken met het kookboek

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij u een algemene beschrijving van de omgang met het kookboek en u vindt
de stap-voor-stap-instructies voor de belangrijkste werkzaamheden met het kookboek.
Wij stellen de pagina 'Kookboek' voor en beschrijven de beschikbare knoppen en hun functies.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

8.1  Het kookboek in één oogopslag

De gaarprofielen in het kookboek

Een gaarprofiel is een combinatie van gaarparameters, bijv. gaartemperatuur en gaartijd.
Nieuwe gaarprofielen worden ingevoerd via de pagina 'Koken' of via de pagina 'Regenereren' en kun‐
nen worden opgeslagen in het 'Kookboek' van easyTouch. In dit kookboek kunt u maximaal 399 gaar‐
profielen met maximaal 20 gaarstappen opslaan.
Een opgeslagen gaarprofiel kunt u oproepen uit het 'Kookboek' en onmiddellijk gebruiken om te garen.
Via de pagina 'Koken' c.q. de pagina 'Regenereren' kunt u het gaarprofiel aanpassen en weer op‐
slaan. En u kunt een gaarprofiel ook volledig verwijderen uit het 'Kookboek'.
Voor een beter overzicht kunt u gaarprofielen combineren in productgroepen. Deze productgroepen
staan dan ook in 'Press&Go' ter beschikking.
Gaarprofielen die u snel wilt kunnen openen, kunt u opslaan als favorieten. Deze favorieten zijn be‐
schikbaar in Press&Go+ voor snelkeuze.

Kookboek vervangen

Via de 'Settings' van easyTouch kunt u verschillende kookboeken beheren. U kunt bijv. een ander
kookboek selecteren en de gaarprofielen aanpassen of ook nieuwe gaarprofielen toevoegen.
Als u een beproefd kookboek voor andere Convotherm combi-steamers wilt gebruiken, kunt u dit
kookboek exporteren en importeren via de USB-poort.
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8.2  De pagina Kookboek

Weergave kookboek

Huidige tijd

Favorieten, gekozen
Gekozen gaarprofielen
Productgroepen
In groepen samengevatte gaarprofielen
Gaarprofielen
Alle gaarprofielen in het kookboek,
Max. 399 gaarprofielen met elk maximaal 20
gaarstappen mogelijk

Favorieten, productgroepen of gaarprofielen

Naar beneden
Gaarprofiel aanpassen, gekozen

Naar boven

Hoofdpagina

Terug

Settings

Help
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8.3  Gaarprofiel uit het kookboek oproepen

Gaarprofiel uit het kookboek oproepen

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Kookboek'.

2. Kies op de pagina 'Kookboek' de knop 'Gaarprofie‐
len' om alle gaarprofielen van het kookboek weer te
geven.

3. Kies het gewenste gaarprofiel, bijv. baguette.

Resultaat: Het gaarprofiel is opgeroepen en op de
pagina 'Koken' c.q. op de pagina 'Regenereren'
weergegeven.

Verdere stappen:
■ Gaarproces starten, procedure zie pagina 50
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8.4  Gaarprofiel uit het kookboek wissen

Gaarprofiel uit het kookboek verwijderen

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Kookboek'.

2. Kies op de pagina 'Kookboek' de knop 'Gaarprofie‐
len' om alle gaarprofielen van het kookboek weer te
geven.

3. Kies op de pagina 'Gaarprofielen' de knop 'Gaar‐
profielen bewerken'

4. Kies op de pagina 'Gaarprofielen bewerken' het te
verwijderen gaarprofiel, bijv. baguette.

5. Kies op de pagina 'Gaarprofielen bewerken' de
knop 'Gaarprofiel verwijderen'.

6. Bevestig het verwijderen.

Resultaat: Het gaarprofiel is nu uit het 'Kookboek'
verwijderd.
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8.5  Gaarprofielen als favorieten selecteren

Gaarprofielen als favorieten selecteren

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Kookboek'.

2. Kies op de pagina 'Kookboek' de knop 'Favorieten'.

3. Kies op de pagina 'Favorieten' de knop 'Favorieten
bewerken'.

4. Kies op de pagina 'Als favorieten selecteren' het
gewenste gaarprofiel, bijv. baguette.

5. Kies op de pagina 'Als favorieten selecteren' de
knop 'Bevestigen'.

Resultaat: Het gaarprofiel is nu beschikbaar op de
pagina 'Favorieten' voor snelkeuze.
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8.6  Nieuwe productgroep definiëren

Nieuwe productgroep definiëren

1. Kies op de pagina 'Kookboek' de knop 'Product‐
groepen'.

2. Kies op de pagina 'Productgroepen' de knop 'Pro‐
ductgroepen bewerken'.

3. Kies op de pagina 'Productgroepen bewerken' de
knop 'Productgroep toevoegen'.

4. Voer op de pagina 'Toetsenbord' de naam van de
productgroep in.

5. Kies op de pagina 'Pictogram kiezen' een picto‐
gram voor de productgroep uit.

6. Als geen geschikt pictogram beschikbaar is, drukt u
op de knop 'USB' om het pictogram te importeren
via de USB-poort van het easyTouch bedienings‐
paneel.

7. Bevestig de keuze.

Resultaat: De nieuwe productgroep is gemaakt.

Verdere stappen:
■ Gaarprofielen in productgroep toevoegen, zie pagina 57
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8.7  Gaarprofielen in productgroep toevoegen

Gaarprofielen in productgroep toevoegen

1. Kies op de pagina 'Kookboek' de knop 'Product‐
groepen'.

2. Kies op de pagina 'Productgroepen' de knop van
de productgroep.

3. Kies op de pagina van de productgroep de knop
'Productgroepen bewerken'.

4. Kies op de pagina 'Gaarprofielen toevoegen of ver‐
wijderen' de gewenste gaarprofielen.

5. Bevestig de keuze.

Resultaat: De gaarprofielen zijn toegevoegd aan de
productgroep.
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9  Werken met Press&Go / Press&Go+

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij een algemene beschrijving van de omgang met 'Press&Go' en 'Press&Go+'.
Wij stellen de pagina 'Press&Go' voor en beschrijven de beschikbare knoppen en hun functies. En u
vindt hier de stap-voor-stap-instructies voor de belangrijkste werkzaamheden met 'Press&Go'.
Of u met Press&Go of Press&Go+ wilt werken, kunt u instellen in de instellingen.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

9.1  Press&Go in één oogopslag

Snel garen met Press&Go

In 'Press&Go' kunt u bepaalde vooraf gedefinieerde gaarprofielen ter beschikking stellen aan de ge‐
bruiker, die door de gebruiker alleen kunnen worden geselecteerd maar niet meer kunnen worden
aangepast. De gebruiker kiest het gewenste gaarprofiel en het gaarproces wordt direct gestart. Voor
de gebruiker van 'Press&Go' kan de toegang tot de 'Hoofdpagina' en daardoor tot de complete gebrui‐
kersinterface worden beveiligd door middel van een wachtwoord.
Gaarprofielen die op de pagina 'Press&Go' beschikbaar moeten zijn, moeten in het kookboek worden
ingedeeld in productgroepen.
In 'Press&Go' kunt u de beschikbare reinigingsprofielen voor het reinigen van de gaarruimte eveneens
beperken.

Garen met verschillende gaarprofielen

In 'Press&Go' kunt u in verschillende inschuifniveaus meerdere productcharges - hetzij hetzelfde pro‐
duct, hetzij verschillende producten uit een productgroep - parallel garen.
Voor parallel garen worden echter alleen de gaarprofielen aangeboden die overeenkomen qua gaar‐
temperatuur, gaarfuncties en extra functies. Deze gaarprofielen kunnen alleen variëren qua gaartijd.
Zodra u de deur opent om de gaarruimte te beladen met een andere productcharge, worden de gaar‐
procedés die al worden uitgevoerd gestopt. De gaarprocedés worden verder uitgevoerd, zodra u de
deur weer sluit.
Het systeem bewaakt alle gaarprocedés en meldt automatisch wanneer welk product eruit kan worden
genomen.
U kunt het gaarproces van een gaarprofiel voor een of meer productcharges voortijdig annuleren zon‐
der de gaarprocedés van de andere te beïnvloeden.

9 Werken met Press&Go / Press&Go+

Gebruikshandleiding 58



9.2  De pagina Press&Go

Huidige tijd

Productgroepen of gaarprofielen

Nabakken, optioneel
Functie waarmee gaarprofielen worden nage‐
bakken
Starttijd-voorkeuze, optioneel
Functie die de starttijd van een gaarmodus op
een later tijdstip vastlegt
Naar beneden
Naar boven

Hoofdpagina

Terug

Help

Reinigen
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9.3  De pagina Inschuifniveaus in Press&Go

Actieverzoek van de software

Pictogram van het geselecteerd gaarprofiel

Naam van het gaarprofiel

Ander gaarprofiel selecteren

Nr. van het inschuifniveau

Inschuifniveau niet bezet, kleur grijs
Inschuifniveau geselecteerd, kleur geel
Inschuifniveau bezet en gaarproces wordt uit‐
gevoerd, kleur rood
Gaarproces beëindigd, kleur groen

Naar beneden, om andere inschuifniveaus te
selecteren
Naar boven

Terug
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9.4  Gaarprofiel selecteren en starten

Voorwaarden

Voordat het gaarproces wordt gestart, hebt u uzelf vertrouwd gemaakt met de vermelde regels en
waarschuwingen voor de veilige omgang met het apparaat in het bedieningshandboek en daarnaast
volgt u de aanwijzingen in dit hoofdstuk op.

Gaarprofiel selecteren en starten

1. Kies op de pagina 'Press&Go' indien nodig de ge‐
wenste productgroep, bijv. gebakken producten.

2. Kies het gewenste gaarprofiel, bijv. baguette.

3. Kies op de pagina 'Inschuifniveaus' binnen een
paar seconden een of meer inschuifniveaus.

4. Voer het verzoek van de software uit.

Resultaat: Het gaarproces wordt gestart.

Verdere stappen:
■ Gaarprofiel voortijdig annuleren, procedure zie pagina 62
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9.5  Gaarprofiel voortijdig annuleren

Gaarprofiel voortijdig annuleren

1. Kies op de pagina 'Garen wordt uitgevoerd' het te
annuleren gaarprofiel.

2. Kies binnen 5 seconden de knop 'Annuleren'.

3. Kies op de pagina 'Annuleren bevestigen' binnen
een paar seconden de knop 'Bevestigen'.

Resultaat: Het gaarproces wordt gestopt en de pa‐
gina 'Press&Go' wordt weergegeven.

9.6  Gaarprofielen nabakken

Voorwaarden

U wilt na het gaarmodus het voltooide product nogmaals kort nabakken.

Gaarprofiel selecteren en starten

1. Kies op de pagina 'Press&Go' de knop 'Nabakken'.

Resultaat: Het gaarmodus wordt onmiddellijk ge‐
start.

Verdere stappen:
■ Gaarmodus stoppen, procedure zie pagina 50

9 Werken met Press&Go / Press&Go+

Gebruikshandleiding 62



9.7  Starttijd-voorkeuze invoeren in Press&Go

Toepassingsgebied

De 'Starttijd-voorkeuze' in Press&Go legt de starttijd van het gaarproces voor een geselecteerd gaar‐
profiel op een later tijdstip vast.
Bij het invoeren van de starttijd berekent het apparaat zelfstandig het einde van de gaartijd afhankelijk
van de duur van het gaarprofiel. Bij het invoeren van de eindtijd berekent het apparaat zelfstandig het
begin van de gaartijd.
Nadat het aftellen is gestart, start het gaarproces pas op het gedefinieerde tijdstip. Tijdens het gaar‐
proces kunnen nog andere vrije inschuifniveaus worden beladen.

Voorwaarden

Voordat het gaarproces wordt gestart, hebt u uzelf vertrouwd gemaakt met de vermelde regels en
waarschuwingen voor de veilige omgang met het apparaat in het bedieningshandboek en daarnaast
volgt u de aanwijzingen in dit hoofdstuk op.

Voorkeuze van de starttijd invoeren

1. Kies op de pagina 'Press&Go' de gewenste pro‐
ductgroep, bijv. gebakken producten.

2. Kies op de pagina 'Press&Go' de knop 'Starttijd-
voorkeuze'.

3. Kies het gewenste gaarprofiel, bijv. baguette.

4. Kies op de pagina 'Starttijd-voorkeuze Press&Go'
indien nodig de gewenste dag van de week uit.

5. Kies op de pagina 'Starttijd-voorkeuze Press&Go'
de starttijd of eindtijd van het gaarprofiel.

6. Voer op de pagina 'Tijd' de gewenste starttijd of
eindtijd in.

7. Kies op de pagina 'Starttijd-voorkeuze Press&Go'
de knop 'Start' en let op het verzoek van de soft‐
ware.

Resultaat: Het aftellen wordt gestart. Het gaarpro‐
ces begint meteen na het aftellen.
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Verdere stappen:
■ Met het gaarprofiel garen, procedure zie hoofdstuk 'Zo gaat u te werk bij het garen' in het bedie‐

ningshandboek
■ Gaarprofiel voortijdig annuleren, procedure zie pagina 62

9.8  Press&Go+ in één oogopslag

Snel garen met Press&Go+

In 'Press&Go+' worden de geselecteerde favorieten van het kookboek ter beschikking gesteld aan de
gebruiker. De gebruiker kiest het gewenste gaarprofiel en het gaarmodus wordt direct gestart. Het
gaarmodus verloopt daarbij net zoals het garen via de pagina Koken of de pagina Regenereren.
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10  Reinigen met easyTouch

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht van de beschikbare reinigingsprofielen, een algemene be‐
schrijving van een reinigingsproces en u vindt hier de stap-voor-stap-instructies voor de belangrijkste
werkzaamheden om te reinigen.
Wij stellen de pagina 'Reinigen' voor en beschrijven de beschikbare knoppen en hun functies.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

10.1  Het reinigen in één oogopslag

De reinigingsprocessen in easyTouch

Voor het reinigen van de gaarruimte staan via de pagina 'Reinigen' verschillende reinigingsprofielen
ter beschikking:
■ Reinigingsprofiel Spoelen met water
■ Reinigingsprofiel spoelen met glansspoelmiddel ConvoCare
■ Volautomatische reiniging ConvoClean+: Instelbare reinigingsprofielen voor verschillende veront‐

reinigingsgraden en reinigingstijden, met stoomdesinfectie en droging instelbaar
■ Reinigingsprofiel semiautomatische reiniging
Voordat een reinigingsproces wordt gestart, moet u uzelf altijd vertrouwd maken met de vermelde re‐
gels en waarschuwingen in het bedieningshandboek voor het veilig werken bij de reiniging en de aan‐
wijzingen in dit bedieningshandboek opvolgen.
Tijdens het reinigingsproces wordt de gebruiker op opeenvolgende procespagina's geleid door gebrui‐
kersinformatie en verzoeken om actie.
Het einde van een reinigingsproces wordt gemeld door middel van een desbetreffende gebruikersin‐
formatie en een waarschuwingssignaal.

Starten van een reinigingsproces

Na het starten van een reinigingsproces komt u terecht op de respectieve procespagina Reinigen.
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De procespagina Reinigen

Voorbeeld van een procespagina Reinigen van de easyTouch gebruikersinterface:

1 Koptekst van easyTouch:
Weergave van de huidige pagina, van het ge‐
selecteerde reinigingsprofiel en van de huidige
tijd

2 Belangrijkste gebied van de procespagina:
■ Weergave reinigingsprofielgegevens
■ Gebruikersinformatie en verzoek om actie
■ Knop Stop
■ Voortgangsindicator TriColor indicatorring:

■ Geel = bezig met voorbereiding
■ Rood = processen in uitvoering
■ Groen = klaar

3 Voettekst van easyTouch
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10.2  De pagina Reinigen - opties

Weergave pagina Reinigen

Reinigen

Huidige tijd

Reinigingssysteem Opties, gekozen
Reiniging alleen met water of glansspoelmid‐
del
Reinigingssysteem ConvoClean+
Volautomatische reiniging van de gaarruimte
met reinigingsmiddelen vanuit aangesloten jer‐
rycans
Reinigingssysteem Semiautomatisch
Reiniging met programma-ondersteuning

H2O, gekozen
Uitspoelen met water
ConvoCare
Uitspoelen met glansspoelmiddel ConvoCare
uit jerrycan
ConvoCare
Uitspoelen met glansspoelmiddel ConvoCare
uit doseerflesjes

Invoer bevestigen en reiniging starten

Hoofdpagina

Terug

Settings

Help
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10.3  De pagina Reinigen - ConvoClean+

Weergave pagina Reinigen

Reinigen

Huidige tijd

Reinigingssysteem Opties
Reiniging alleen met water of glansspoelmid‐
del
Reinigingssysteem ConvoClean+, gekozen
Volautomatische reiniging van de gaarruimte
met reinigingsmiddelen vanuit aangesloten jer‐
rycans
Reinigingssysteem Semiautomatisch
Reiniging met programma-ondersteuning

Reinigingsstap 1 voor ConvoClean+
Lichte verontreiniging
Reinigingsstap 2 voor ConvoClean+, gekozen
Gemiddelde vervuiling
Reinigingsstap 3 voor ConvoClean+
Sterke vervuiling
Reinigingsstap 4 voor ConvoClean+
Zeer sterke vervuiling

eco
Duurzame reinigingsduur voor ConvoClean+
regular, gekozen
Normale reinigingsduur voor ConvoClean+
express
Korte reinigingsduur voor ConvoClean+

Stoomdesinfectie
Reinigingsfunctie voor ConvoClean+
Drogen
Reinigingsfunctie voor ConvoClean+

Invoer bevestigen en reiniging starten
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Hoofdpagina

Terug

Settings

Help
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10.4  De pagina Reinigen - Semiautomatisch

Weergave pagina Reinigen

Reinigen

Huidige tijd

Reinigingssysteem Opties
Reiniging alleen met water of glansspoelmid‐
del
Reinigingssysteem ConvoClean+
Volautomatische reiniging van de gaarruimte
met reinigingsmiddelen vanuit aangesloten jer‐
rycans
Reinigingssysteem Semiautomatisch, gekozen
Reiniging met programma-ondersteuning

Reinigingsstand 1
Apparaat reinigt
Reinigingsstand 2
Gaarruimte met reinigingsmiddel inspuiten
Reinigingsstand 3
Apparaat reinigt
Reinigingsstand 4
Gaarruimte met water uitspoelen

Invoer bevestigen en reiniging starten

Hoofdpagina

Terug

Settings

Help
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10.5  Reinigingsprofiel voor de volautomatische reiniging van de gaarruimte
invoeren

Reinigingsprofiel invoeren

1. Kies op de 'Hoofdpagina' de knop 'Reinigen'.

2. Kies op de pagina 'Reinigen' het reinigingssysteem
'ConvoClean+'.

3. Kies de gewenste reinigingstrap, bijv. 'reinigings‐
trap 2'.

4. Selecteer de gewenste modus, bijv. 'regular'.

5. Kies, indien gewenst, een of beide extra functies
'Stoomdesinfectie' en 'Drogen'.

Resultaat: Het reinigingsprofiel is ingevoerd.

Verdere stappen:
■ Reinigingsproces starten, procedure zie pagina 72
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10.6  Reinigingsproces starten

Voorwaarden

■ Voordat een reinigingsprofiel wordt gestart, hebt u uzelf vertrouwd gemaakt met de vermelde re‐
gels en gevaarsaanwijzingen voor het veilig werken bij de reiniging in het bedieningshandboek en
daarnaast volgt u de aanwijzingen in dit hoofdstuk op.

■ U hebt een gewenst reinigingsprofiel ingevoerd.

Reinigingsproces starten

1. Kies de knop 'Bevestigen' om het reinigingsproces
te starten.

Resultaat: Het reinigingsprofiel wordt direct gestart.

Verdere stappen:
■ Reinigingsproces stoppen, procedure zie pagina 72
■ Met het reinigingsprofiel reinigen, procedure zie hoofdstuk 'Zo gaat u te werk bij het reinigen' in het

bedieningshandboek

10.7  Reinigingsproces stoppen

Voorwaarden

■ U hebt een reinigingsprofiel ingevoerd.
■ U hebt het reinigingsprofiel gestart.

Reinigingsproces stoppen

1. Kies de knop 'Stop' om de reinigingsproces te stop‐
pen.

Resultaat: Het reinigingsproces wordt gestopt
(slechts mogelijk zolang er nog geen reinigingsmid‐
del ingevoerd is).

10 Reinigen met easyTouch

Gebruikshandleiding 72



11  Instellingen in easyTouch aanpassen

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk vindt u de stap-voor-stap-instructies voor de belangrijkste werkzaamheden met de
'Settings' van easyTouch.
Wij stellen de pagina 'Settings' voor en beschrijven de beschikbare knoppen en hun functies.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

11.1  De settings in één oogopslag

Instelmogelijkheden en toegangsrechten

Via de pagina 'Settings' kunt u de instellingen aanpassen van de combi-steamer. De toegang tot de
instelmogelijkheden kan voor verschillende groepen gebruikers worden beveiligd met toegangsrech‐
ten, d.w.z. ze zijn alleen toegankelijk via een wachtwoord.
Of de gebruiker toegang tot een bepaald gebied van de pagina 'Settings' heeft, wordt als volgt aange‐
geven:
■ Knop in donkergrijs, gebied is beschikbaar.
■ Knop in Lichtgrijs, gebied is niet beschikbaar.
De sectie 'Service' is alleen voor de servicetechnicus beschikbaar.

Werken met de USB-poort

Voor sommige gebieden van de 'Settings' hebt u de USB-poort van de combi-steamer nodig. Deze be‐
vindt zich op het easyTouch bedieningspaneel.
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11.2  De pagina Settings

Weergave instellingen

Huidige tijd

Algemeen
Algemene apparaatinstellingen voor garen en
reinigen
Talen
Instelling van de taal voor de gebruikersinterfa‐
ce
Kookboek
Selectie van een kookboek
Service
Ondersteuning bij onderhoudswerkzaamheden
en bij het fouten zoeken
Logboek
Lijst met geregistreerde acties van de bestu‐
ring en met foutmeldingen
Datum/tijd
Instelling van datum en tijd
Sound
Instelling van geluid en volume van de waar‐
schuwingssignalen
Wachtwoord
Definitie van een wachtwoord voor Press&Go
Import/export
Gegevens van het apparaat met behulp van
een aangesloten, externe gegevensopslag im‐
porteren c.q. exporteren
Films
Toegang tot gebruikersfilms
Backup/Restore
Gegevens van het apparaat met behulp van
een aangesloten, externe gegevensopslag op‐
slaan c.q. terugzetten
Overdracht
Overdracht van gegevens naar een aangeslo‐
ten server instellen

Hoofdpagina

Terug

Help
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11.3  Taal instellen

Taal instellen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Settings'.

2. Kies op de pagina 'Settings' de knop 'Talen'.

3. Kies op de pagina 'Talen' de gewenste taal uit.

4. Bevestig de selectie.

Resultaat: De instelling voor de taal wordt overge‐
nomen.
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11.4  Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Instellin‐
gen'.

2. Kies op de pagina 'Instellingen' de knop 'Datum/
tijd'.

3. Kies op de pagina 'Datum/tijd' de gewenste datum
uit.

4. Kies de gewenste tijdzone.

5. Selecteer de huidige tijd.

6. Voer op de pagina 'Tijd' de huidige tijd in.

7. Bevestig de invoer.

Resultaat: De instellingen voor datum en tijd wor‐
den overgenomen.
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11.5  Waarschuwingssignalen instellen

Waarschuwingssignalen instellen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Instellin‐
gen'.

2. Kies op de pagina 'Instellingen' de knop 'Sound'.

3. Kies op de pagina 'Sound' het bereik van het ge‐
wenste waarschuwingssignaal.

4. Kies op de pagina 'Waarschuwingssignaal instel‐
len' de knop van het momenteel gekozen waar‐
schuwingssignaal.

5. Kies op de pagina 'Waarschuwingssignaal kiezen'
uit de lijst met waarschuwingssignalen het gewen‐
ste waarschuwingssignaal (selectie = groene rand).

6. Of importeer het gewenste waarschuwingssignaal
via de USB-poort.

7. Bevestig de keuze.

8. Kies op de pagina 'Waarschuwingssignaal instel‐
len' de duur van het waarschuwingssignaal en stel
het volume van het waarschuwingssignaal in.

9. Bevestig de invoer.

Resultaat: De instellingen voor het waarschuwings‐
signaal worden geaccepteerd.
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11.6  Wachtwoord voor Press&Go instellen

Wachtwoord voor Press&Go instellen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Settings'.

2. Kies op de pagina 'Settings' de knop 'Wachtwoord'.

3. Voer op de pagina 'Wachtwoord' het 4-cijferige
wachtwoord via de cijfers van het toetsenbord in.

4. Bevestig de invoer.

Resultaat: Het wachtwoord wordt opgeslagen.
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11.7  Van Press&Go naar Press&Go+ omschakelen

Van Press&Go naar Press&Go+ omschakelen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Instellin‐
gen'.

2. Kies op de pagina 'Instellingen' de knop 'Alge‐
meen'.

3. Kies op de pagina 'Algemeen' de knop 'Gaarruim‐
te'.

4. Kies op de pagina 'Gaarruimte' de knop 'Press&Go
- Press&Go+'.

5. Bevestig de wijziging.

Resultaat: De instelling wordt toegepast.

Verdere stappen:
■ Instellingen voor Press&Go aanpassen, procedure zie pagina 82
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11.8  Instellingen voor het reinigen aanpassen

Algemene instellingen aanpassen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Instellin‐
gen'.

2. Kies op de pagina 'Instellingen' de knop 'Alge‐
meen'.

3. Kies op de pagina 'Algemeen' de knop 'Reiniging'.

4. Controleer of wijzig indien nodig op de pagina 'Rei‐
niging' de huidige instelling voor de volautomati‐
sche reiniging ConvoClean+.

5. Bevestig de keuze.

Resultaat: De instelling wordt toegepast.
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11.9  Instellingen voor de aanpassen gaarruimte

Algemene instellingen aanpassen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Instellin‐
gen'.

2. Kies op de pagina 'Instellingen' de knop 'Alge‐
meen'.

3. Kies op de pagina 'Algemeen' de knop 'Gaarruim‐
te'.

4. Controleer en wijzig indien nodig op de pagina
'Gaarruimte' de huidige instellingen voor de gaar‐
ruimte.

5. Bevestig de wijzigingen.

Resultaat: De instellingen worden toegepast.
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11.10  Instellingen voor Press&Go aanpassen

Algemene instellingen aanpassen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Instellin‐
gen'.

2. Kies op de pagina 'Instellingen' de knop 'Alge‐
meen'.

3. Kies op de pagina 'Algemeen' de knop 'Press&Go.

4. Controleer en wijzig indien nodig op de pagina
'Press&Go' de huidige instellingen voor Press&Go.

5. Bevestig de wijzigingen.

Resultaat: De instellingen worden toegepast.
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11.11  Kookboek importeren

Voorwaarden

■ Een USB-stick met kookboekgegevens is beschikbaar.

Kookboek importeren

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Instellin‐
gen'.

2. Kies op de pagina 'Instellingen' de knop 'Import/
export'.

3. Plug de USB-stick in.

4. Kies op de pagina 'Import/export' de knop 'Import
kookboek'.

5. Kies op de pagina 'Import kookboek' het gewenste
kookboek van een USB-stick.

6. Bevestig de keuze.

7. Bevestig de import.

Resultaat: Het kookboek is vanaf een USB-stick
geïmporteerd.
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11.12  Kookboek uitkiezen

Voorwaarden

■ Een kookboek is geïmporteerd.

Kookboek uitkiezen

1. Kies bijv. op de 'Hoofdpagina' de knop 'Settings'.

2. Kies op de pagina 'Settings' de knop 'Kookboek'.

3. Kies op de pagina 'Kookboek' het gewenste kook‐
boek.

4. Bevestig de selectie.

5. Bevestig de overname.

Resultaat: De gaarprofielen van het kookboek kun‐
nen nu op de pagina 'Kookboek' worden geselec‐
teerd.
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12  Bediening in het geval van een fout

Doel van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk beschrijven wij de bediening van de combi-steamer bij easyTouch in het geval van
een fout.
Wij stellen de pagina 'Systeemfouten' voor en beschrijven de beschikbare knoppen en hun functies.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de on screen-Help.

12.1  Werken in het geval van een fout

De procedure in het geval van een fout

Wanneer een systeemfout optreedt tijdens het gebruik van de combi-steamer, wordt deze weergege‐
ven doordat de pagina 'Systeemfouten' verschijnt. Tegelijkertijd wordt een fout weergegeven door de
knop 'Fout' in de voettekst van elke pagina van de easyTouch software. Deze knop is zichtbaar, zo‐
lang er een systeemfout is.
Controleer of u deze systeemfout zelf kunt verhelpen of neem contact op met het opgegeven Tele‐
foonnummer Service of met de klantenservice om de fout te verhelpen. Fouten die u zelf kunt verhel‐
pen en de vereiste reacties vindt u in de onderwerpen 'Foutcodes' en 'Noodmodus', in het hoofdstuk
'Onderhoud', in de paragraaf 'Verhelpen van fouten', in het bedieningshandboek.
Opdat u met een storing die niet op korte termijn verholpen kan worden toch met uw combi-steamer
kunt werken, beschikt deze over een noodmodus. Dit maakt ondanks een defect toch een beperkt ge‐
bruik van het apparaat mogelijk. Wanneer de weergegeven systeemfout een beperkt gebruik van het
apparaat toelaat, kunt u de pagina 'Systeemfouten' sluiten en doorgaan met het gebruik.

Navigatie in het geval van een fout

Via de knop 'Fout' in de voettekst van elke pagina navigeert u naar de pagina 'Systeemfouten', om de
huidige systeemfouten weer te geven:
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12.2  De pagina Systeemfout

Systeemfout

Huidige tijd

Lijst met systeemfouten en foutcode

Telefoonnummer Service

Naar beneden
Fout bevestigen

Naar boven

Terug

Instellingen

Fout
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