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Tisztelt Vásárló!

Gratulálunk az új RETIGO VISION kombi-gőzölős sütő vásárlásához! A Retigo vállalat nagyra értékeli az Ön 
döntését, és hiszi, hogy a berendezés segítségével a mindennapos munkája során ötleteit mindig sikeresen 
valósíthatja meg. Az új kombi-gőzölő a készített ételek kiváló minőségét garantálja és azt, hogy vendégei 
szívesebben térnek be újra Önökhöz.

Az Ön új RETIGO VISION kombi-gőzölője a legjobb mesterszakácsok sok éves tapasztalatát ötvözi a legfrissebb 
tudományos és modern technológiákkal. Az intuitív működésnek, az előre beállított programopcióknak és az 
egyedülálló „könnyed főzés” funkciónak köszönhetően folyamatosan optimális főzési teljesítményt érhet el anélkül, 
hogy ehhez tanulmányozni kellene az ételkészítési technológiákat és/vagy eljárásokat.

Létrehozhat saját programokat is korlátlan számú lépéssel, amelyeket tárolhat, rendezhet a saját rutinjaiknak 
és követelményeiknek megfelelően. A könnyen áttekinthető menü felajánlja a kedvenc recepteket és 
a leggyakrabban használt főző programokat.

A RETIGO VISION sütő fejlett főző-rendszerében a főzési programot a főzési folyamat elkezdése után is 
módosíthatja/változtathatja. Az új „fi gyel és emlékszik” funkció segítségével a programokat az összes módosítással 
tárolhatja az ismételt felhasználáshoz.

A RETIGO s.r.o. hiszi, hogy az új RETIGO Vision kombi-gőzölős sütő maximális kényelmet nyújt a mindennapi 
munkája során és új lehetőségeket teremt az ételek készítése terén. Ezt a szerviznaplóban megadott jótállási idő 
is támogatja. Kérjük, kérje meg az új kombi-gőzölős sütőjét telepítő céget, hogy érvényesítsék a garancialevelet. 
A garancia nem érvényes a rendeltetésellenes működéssel, ezen használati útmutató be nem tartásával, agresszív 
kémiai tisztítószerek és a berendezés nem megfelelő tisztításával okozott sérülésekre és hibás működésre. 
A garancia nem fedezi a hibás - a gyártó utasításaival ellentétes - telepítéssel okozott károkat; ill. a hibás javítást 
és a jogosulatlan személy vagy a megadottnál nagyobb feszültség alkalmazásával okozott sérüléseket/hibákat.

Ahhoz, hogy az új RETIGO VISION kombi-gőzölőt a kicsomagolás pillanatától a maximális eredménnyel 
használhassa a kézikönyvben ismertetünk minden ehhez szükséges információt és tanácsokat adunk 
a problémáktól mentes munkavégzéshez. Az új RETIGO VISION kombi-gőzölős sütő minden funkciójának 
maximális kihasználásához javasoljuk, hogy olvassa el a kézikönyvet alaposan a kombi-gőzölős sütő használata 
előtt.

A RETIGO s.r.o. szeretné, ha az új RETIGO VISION kombi-gőzölős sütőjét sokáig sikeresen használná!
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1. Bevezetés

1.1 A berendezés biztonságos használata

A RETIGO VISION kombi-gőzölős sütőket úgy 
terveztük és gyártottuk, hogy azok megfeleljenek 
minden alkalmazandó nemzetközi biztonsági szabvány 
követelményeinek. A telepítési utasításoktól eltérő 
telepítés, a rendeltetésellenes használat, beállítás és 
javítás, ideértve a nem megfelelő tisztítást és a kombi-
gőzölős sütő potenciális, a gyártó által nem 
engedélyezett módosítását, sérülést vagy akár halálos 
sérülést is okozhat. 

A berendezés használata előtt OLVASSA EL 
ALAPOSAN a használati útmutatót. Tartsa a kézikönyvet 
olyan biztonságos helyen, ahol a berendezés összes 
felhasználója azt elérheti; és őrizze azt meg, hogy 
később is használhassák referenciaként.

Győződjön meg az elektromos-, a víz- és 
szennyvízcsatlakozások megfelelőségéről, azok 
feleljenek meg a gyártó kombi-gőzölős sütő műszaki 
dokumentációjában, a „Szállítás és telepítés” fejezetben 
megadott utasításainak. Bármely a berendezés 
telepítésével, használatával vagy biztonságával 
kapcsolatban felmerült kétely vagy kérdés esetén 
kérjük, kérjen segítséget a beszállítójától.

Ne vegye le a kompakt burkolatokat - mert ez 
áramütést okozhat!

Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül működni 
kivéve, ha azt a kézikönyv egyértelműen engedélyezi!

Ne működtesse a berendezést, ha nem teljesen 
biztos annak hibátlan működésében, ill. ha az bármely 
módon megsérült - ilyen esetben azonnal kapcsolja ki, 
válassza le az elektromos hálózatról, állítsa le a víz 
megtáplálását és kérjen segítséget a beszállítójától!

Soha ne engedje, hogy a berendezést jogosulatlan 
személyek üzemeltessék, manipulálják, tisztítsák vagy 
azon bármely olyan tevékenységet végezzenek, 
amely ellentétes rendeltetésszerű használatával! 
A rendeltetésellenes használat sérüléseket és 
a berendezés túlzott kopását okozhatja.

Az elektromos berendezésekkel végzett munka 
során mindig tartsa be a megfelelő biztonsági 
óvintézkedéseket!

 A szimbólum azt jelenti, hogy a RETIGO 
s.r.o. vállalat a 477/2001 (94/62/EK) irányelv 
alapján jogosult a Green Point (Zöld 
pont) védjegy használatára, amely alapján 
a berendezés ára tar ta lmazza 

a csomagolóanyagok leselejtezésével kapcsolatos 
költségeket is.

A fém alkatrészeket értékesítse fém 
újrahasznosítással foglalkozó vállalatnak; az üveg 
alkatrészeket adja le az üveggyűjtő konténerekben. 
A hőszigetelést és az elektromos alkatrészeket ilyen 
anyagok kezelésére szakosodott vállalatnak adja át. 
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2.  Biztonsági fi gyelmeztetések

Olvassa el alaposan a használati útmutatót!

A berendezést csak képzett és betanított 
személyek használhatják!

 Biztosítson rendszeres képzést a berendezést 
üzemeltető dolgozóknak! Így megelőzheti 
a potenciális munka közbeni baleseteket és 
a berendezés sérülését.

 A berendezés csak ételkészítésre használható 
- a kézikönyv utasításainak megfelelően. 
Bármely ettől eltérő használat rendeltetésellenes 
használatnak minősül; minden ilyen használatot 
veszélyesnek tekintünk. 

 A használat előtt ellenőrizze a kombi-gőzölős 
sütő főzőszekrényét! A bennfelejtett (maradék) 
ételt, tisztítószereket és más tárgyakat el kell 
távolítani, a főzőszekrényt alaposan ki kell 
tisztítani a manuális zuhany segítségével. 

Soha ne mossa a bennfelejtett (maradék) 
ételeket a leeresztőbe - ezeket távolítsa el 
(vegye ki) a főzőszekrényből!

A tisztító- és a vízkőtlenítőszereket kizárólag 
a kézikönyv és a gyártó utasításainak 
megfelelően használja.

A vezérlőpanel gombjait kizárólag csak az 
ujjakkal szabad megnyomni. Az éles, hegyes 
vagy más tárgyak használata miatt a garancia 
érvényét veszíti.

 Ne takarja el/akadályozza a kombi-gőzölős sütő 
szellőzőnyílásait; ne helyezzen tárgyakat azok 
elé; különösen ne helyezze azok elé a sütő GN 
edényeit, szövetanyagokat vagy más tárgyakat.  
Győződjön meg arról, hogy a tiszta gőz a kombi-
sütő felső szellőzőnyílásain távozzon!

Biztosítsa, hogy víz ne csepeghessen vagy 
fröccsenhessen a kombi-sütőre; ne helyezzen 
vízzel teli edényeket a kombi-sütőre!

Ne helyezzen gyújtóforrásokat a berendezésre 
vagy annak közelébe!  

A biztonság érdekében ne bontsa meg 
a kompakt burkolatot és ne próbáljon 
a berendezés belsejébe nyúlni! A berendezés 
nem tartalmaz egyetlen egy alkatrészt sem, 
amelyet a felhasználó állíthatna/javíthatna. A 

kézikönyvben nem szereplő javításokat kizárólag 
képzett szerviztechnikus végezheti.

2.1 Általános figyelmeztetések

A kombi-gőzölős sütő közelébe ne helyezzen 
semmilyen hőforrást se (olajsütő, grill, gáz, 
főzőlap...).

Az ajtóüveg külső hőmérséklete meghaladhatja 
a 60˚ C-ot.

Válassza le/kapcsolja le a víz- és az elektromos 
betápokat, ha a kombi-sütőt hosszabb ideig 
nem használják.

Hagyja a kombi-gőzölős sütő ajtaját nyitva, ha 
azt nem használják, pl. éjszaka!

 Ha a GN edényekben több mint 2/3-nyi folyadék 
található, akkor különösen legyen óvatos az 
ezekkel való munkavégzéssel és ezek 
kivételénél. Az ilyen teli (töltött) GN edényeket 
csak olyan polcra tegye, ahol ezeket látja. 
Legyen különösképpen óvatos, ha forró GN 
edényt vesz ki - függetlenül annak tartalmától!

Figyelem! A kombi-gőzölős sütővel való 
munkavégzés során ne feledje, hogy a GN 
edények, a főzőlemezek és tálcák forrók 
lehetnek - és égési sérüléseket okozhatnak! 

Figyelem! A kombi-gőzölős sütő a használata 
közben forró gőzt termel - forrázás veszély!

 Balesetveszély!!! Legyen óvatos a konyhai 
polcok kombi-gőzölőben való használatakor, ha 
a felső tálca 160 cm-re vagy annál magasabban 
van a talajtól! A GN forró tartalma sérülést 
okozhat!
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GN edények kezelése

• Ha a GN edényekben több mint 2/3-nyi folyadék 
található, akkor különösen legyen óvatos az 
ezekkel való munkavégzéssel és ezek 
kivételénél. Az ilyen teli (töltött) GN edényeket 
csak olyan polcra tegye, ahol ezeket látja. 
Legyen különösképpen óvatos, ha forró GN 
edényt vesz ki - függetlenül annak tartalmától!

Betöltő kocsi
(A 2011-es, 1221-es és 2021-es típusok esetén)

• A kocsit a kombi-gőzölős sütőbe való betolás 
közben tartani kell.

• A megtöltött kocsi használatánál mindig 
használni, alkalmazni kell a GN edények 
rögzítését (a GN zárt).

• Ha folyadékkal töltött GN edényeket mozgat, 
akkor használni kell a zárófedeleket. Különben 
leforrázhatja magát/másokat.

• Ha a padló nem egyenletes, akkor a betöltő 
kocsik nem használhatók a kombi-sütőhöz.

• Soha ne hagyja a kocsi fogókarját a zárt kombi-
gőzölős sütőben, mert az megsértheti az ajtót!

• Soha ne húzza ki a kocsit a megfelelő fogókar 
nélkül - ha nem használ fogókart, akkor azzal 
égési sérüléseket okozhat!

• Ha bankettkocsikat használ, akkor mindig 
győződjön meg arról, hogy a tányérok helyesen 
vannak a polcokon! 

• A trolik tisztításához mindig az automatikus 
tisztítóprogramot használja!

3. Általános információk

A kombi-gőzölő ki- és bekapcsolása

A kombi-gőzölős sütőt folyamatos áramellátásra 
terveztük. Az áramot a külső főkapcsoló kapcsolásával 
válassza le, kapcsolja be.

A kapcsolót a berendezés ki- és bekapcsolásához 
használjuk (a karbantartáshoz, a telepítéshez és 
a vészhelyzetek esetén kapcsolja ki a berendezést!).

A boiler előmelegítése 
(csak a boileres kombi-gőzölők esetén)

A kombi-gőzölős sütő bekapcsolása után a vízforraló 
automatikusan megtelik vízzel, amit a rendszer el kezd 
melegíteni. Ezen folyamat alatt a „Gőz” és 
a „Meleglevegő gőzzel” módokban a rendszer 
a program indítását a víz felmelegítéséig késlelteti. 
Ezután a kombi-gőzölős sütő automatikusan továbblép. 
A kombi-gőzölős sütő bekapcsolása után a vízforraló 
automatikusan megtelik vízzel, amit a rendszer el kezd 
melegíteni. Ezen folyamat alatt a „Gőz” és 
a „Meleglevegő gőzzel” módokban a rendszer 
a program indítását a víz felmelegítéséig késlelteti. 
Ezután a kombi-gőzölős sütő automatikusan továbblép.

Az ajtó nyitása/csukása

A kombi-gőzölős sütő ajtaját olyan 
zárómechanizmussal láttuk el, amellyel az jobb és bal 
kézzel is kinyitható. Ha a kart oldalra mozgatja, akkor 
a retesz kiold, és az ajtó a kar húzásával kinyitható. 
A biztonság érdekében a rendszer az ajtó kinyitásakor 
a fűtő- és szellőztető-ventillátorokat kikapcsolja, hogy 
a főzőszekrényt ne hagyja el gőz. Nyissa ki először az 
ajtót egy kissé, majd egy rövid idő eltelte után teljesen, 
hogy megelőzze a forró gőzzel való leforrázást. Csukja 
be az ajtót az ajtófogantyú nyomásával - zárja be az 
ajtót (ha betöltőkocsis modellel rendelkezik, nyomja az 
ajtót és forgassa el a kart az óramutató járásával egyező 
irányba 90°-kal).

Ha az ajtó nyitva maradna és a berendezés 
„START”-ra (indításra) van beállítva, akkor egy, 
az ajtó becsukására fi gyelmeztető üzenet 
jelenik meg.
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• A kombi-gőzölős sütőt tilos a betöltőkocsi nélkül 
a szokásos műveletekhez és tisztításra 
használni!

Hőmérsékletérzékelő szonda

A szondát az étel belső hőmérsékletének 
leolvasásához és a főzési folyamat szabályozásához 
használjuk - a kímélő ételkészítéshez.

• A szondát csak ételhez használja!
• Soha ne szúrja a szondát fagyott ételekbe - 

különben az eltörhet!
• Kerülje a szonda tápkábelének túlzott 

meghajtását!
• Ne húzza ki a szondát a kábel húzásával!
• Helyezze úgy el a szondát, hogy az ne érjen 

hozzá az üvegajtóhoz!
• A szonda forró lehet - viseljen védőkesztyűt!
• Vegye ki a szondát az étel előtt, és tegye azt 

a tartójába!
• Ha a szondát nem használja, akkor tegye azt a

 tartójába!

• Soha ne hagyja a szondát a főzőszekrényen 
kívül - azt az ajtó becsípheti és tönkre teheti!

A főzőszekrény hűtése

A főzőszekrény gyors hűtéséhez használja az 
„Extrák” menü „Hűtés” funkcióját.

Soha ne használja a manuális zuhanyt a 
főzőszekrény hűtéséhez! Ha a hőmérséklet 90˚ 
C-nál magasabb, akkor a belső ajtóüveg 
megsérülhet!

Manuális zuhany

Használja a manuális zuhanyt a főzőszekrény bel-
sejének öblítéséhez, a főzőszekrény hőmérsékletének 
csökkentéséhez és a kombi-gőzölős sütő többi folya-
mataihoz (locsolgatás...).

A manuális zuhany csak a kombi-gőzölős sütő 
nyitott ajtaja mellett működik.

Soha ne spricceljen vizet a manuális zuhannyal 
a forró ajtóüvegre - az üveg eltörhet!

A manuális zuhanyt a használat után mindig 
tegye vissza a tartójába.

A kombi-gőzölő tisztítása

A kombi-gőzölőt rendszeresen tisztítani kell (lásd 
a 16. „Karbantartás” c. fejezetet). A kombi-gőzölő 
tisztítása során tartsa be a következő utasításokat:

• Csak a kombi-gőzölős sütő gyártója által javasolt 
tisztítószereket használjon!

• Kövesse a tisztítószerek írott utasításait!
• Soha ne használjon tisztítószert forró 

rozsdamentes felületen - az megsértheti 
a felületet és az elszíneződhet! A garancia az 
ilyen sérülésekre nem vonatkozik!

• Mindig öblítse le a főzőszekrény belsejét 
a manuális zuhannyal a tisztítás után - hogy 
eltávolítsa a tisztítószert!

• Soha ne használjon mechanikus tisztítást 
 kombi-gőzölős sütőn (pl. ne használjon 
kaparókat, késeket, fémszálas eszközöket)! 

• Ne használjon a kombi-gőzölős sütő tisztításához 
nagynyomású vizet/tisztítóeszközöket! 

• A főzőszekrény kitisztítása után hagyja az ajtót 
nyitva!

 A kombi-gőzölős sütő tisztítása közben mindig 
viseljen az adott munkához megfelelő és 
javasolt védőeszközt (védőszemüveget, 
kesztyűt, maszkot)! Védje saját egészségét/
épségét!

 Ha a kombi-gőzölős sütőt nem elég gyakran 
tisztítják, akkor a maradékok lerakódhatnak 
a főzőszekrény falain - ami magas hőmérsékleten 
meggyulladhat! Az ilyen sérülésekre a garancia 
nem vonatkozik!
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Hibás működés javítása 

A berendezés hibás működését csak hivatalos 
szakszerviz, a gyártó által betanított és jóváhagyott 
szerelő végezheti. 

A jogosulatlan szétszerelés és javítás a garanciát 
érvényteleníti!

Ellenőrzés és karbantartás

A kombi-gőzölős sütő és eszközeinek biztonságos 
és hibamentes működésének garantálásához azt 
a szakszerviznek legalább évente egyszer ellenőrizni 
kell. (Lásd a 16. „Karbantartás” c. fejezetet.)
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4. A berendezés általános leírása

623-as, 611-es és 1011-es típusú kombi-gőzölős sütő

1221-as, 2011-es és 2021-es 
típusú kombi-gőzölős sütő

1. Kombi-gőzölős sütő ajtó dupla üveggel 

2. Ajtókar integrált zárral

3. Belső ajtóüveg

4. Rögzítés a belső üveghez

5.  Ajtó kondenzvíz tálca, a belső üvegről fogja fel 
a kondenzvizet - automatikus kiengedéssel

6. Állítható lábak

7. Leeresztés fedele

8. Levegő- és porszűrő

9. Oldalburkolat

10. Érzékelő szonda 

11. Belső leválasztható fal a ventillátor előtt

12. Kombi-gőzölős sütő vezérlőpanel

13. Manuális zuhany

14. Szellőztető akna

15.  Vezérelt és biztonsági szelep a felesleges gőz 
kiengedéséhez

16 Polcok a GN edényekhez

17. Belső lámpa

18.  Betöltő kocsi (1221-es, 2011-es és 2021-es 
típusú kombi-gőzölős sütők)

19. USB csatlakozó

skarka
Obdélník
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A kombi-gőzölős sütő adattáblája felül, a jobb 
oldalon található. Az adattábla másolata 
a berendezés belsejében, bal oldalon található. Az 
adattábla a következő adatokat tartalmazza: 
a gyártó megnevezése, a berendezés műszaki 
adatai, értsd: típus, modell, gyártási szám, gyártás 
éve, az energiaellátás/bemenet fontos adatai, súly 
és a vízzel szembeni védelmi besorolás. A címke 
tartalmazza a CE és az ESC jelöléseket is, igazolva, 
hogy a berendezés megfelel a CSN, EN, IEC és az 
állami előírások követelményeinek. 

A kombi-gőzölő adattáblája - RPE0611IA

5. A berendezés jellemzői

A RETIGO VISION egy univerzális eszköz az ételek 
készítéséhez. Segítségével a felhasználó komplett 
menüt készíthet. A RETIGO VISION kombi-gőzölős 
sütőben az ételkészítés számos hőt használó 
technológiája használható, pl. sütés, sütés (zsírban), 
grillezés, párolás, gőzölés, főzés alacsony 
hőmérsékleten, alacsony hőmérsékletű éjszakai sütés/
kisütés. Az alacsony víz- és olajfogyasztású ételkészítés 
egyik előnye, hogy a különböző ételek illatai nem 
keverednek, az megőrzi a vitaminokat és az ásványi 
anyagokat, miközben csökkenti az elektromos áram, 
hely és idő felhasználását. A főzőszekrényben 
a páratartalom-szabályozó lehetőségnek köszönhetően 
az elkészített ételek súlya kevésbé csökken.

A kombi-gőzölős sütő használható 
a nedvességtartalom csökkentésére is, a gyümölcsök 
szárításához és tartósításához és más folyamatokhoz/
eljárásokhoz. Minden folyamat beprogramozható, 
így ezeket bármelyik dolgozó végrehajthatja. 
A hőmérsékletérzékelő szonda használata egy másik 
előny, különösen a magas hőmérsékletre érzékeny 
ételeknél (sült marhahús).

A berendezés megfelelő használatával helyet és 
időt takaríthat meg, mert egyetlen egy eszközt 
használhat az összes folyamathoz és nem csak egy-
egy célra alkalmas berendezéseket.

Az ételek hőfelfolgozása a főzőszekrényben történik, 
ahol a szellőztetőventillátor egyenletesen keringteti 
a forró levegőt. A levegő páratartalma gőz előállításával 
növelhető. A berendezés a páratartalmat automatikusan 
a beállított értéknek és műveletnek megfelelően 
szabályozza. A gőzölés során a páratartalom beállítása 
100% - a vegyes műveleteknél az érték változhat.

A kombi-gőzölős sütőbe épített mikroszámítógép és 
CPU minden folyamatot automatikusan szabályoz.

A főzés három módon történhet:

• A kevésbé gyakorlott felhasználók a KÖNNYED 
FŐZÉS funkciót használhatják, ami a készített 
ételnek megfelelően ajánlja fel és állítja be az 
értékeket. A KÖNNYED FŐZÉS funkció 
a RETIGO mesterszakács csapata által 
kidolgozott technológiát használja, és 
tartalmazza az összes ételkészítési módot, 
amire a kombi-gőzölős sütő képes. 

• A másik lehetőség az előre beállított programok 
használata és a saját programok létrehozása. 
A kombi-gőzölős sütő memóriájába 1000 
programot (receptet) tárolhatunk, ahol minden 
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egyes program max. 20 lépést tartalmazhat. Az 
egyes lépések eltérő paramétereket és főzési 
módokat használhatnak. A programok előnye, 
hogy ezeket a berendezés teljesen 
automatikusan hajtja végre és az, hogy az 
azonos bemeneti feltételeknél a berendezés 
mindig azonos minőséget produkál. 

• Opcionálisan az összes paraméter manuálisan 
állítható. Az opciót a gyakorlott felhasználóknak 
szántuk, a főzési folyamat összes paraméterének 
saját igényekhez való beállításához.

Előnyök

• Racionális ételkészítés
• Vitaminok, ásványi-, nyomelemek és az ízek 

megőrzése
• Kevesebb súlyveszteség
• A feldolgozás minimális mennyiségű vizet és 

olajat használ
• Az egyidejű ételkészítésnél a szagok, illatok 

nem keverednek
• Energiát, vizet, olajat és időt takarít meg 

a hagyományos technológiákkal összehasonlítva
• A bojleres gőzelőállítás automatikus öntisztító 

mechanizmussal vagy spray-technológiával 
rendelkezik (a vizet a ventillátorhoz vezetjük és 
onnan a fűtőeszközökre spricceljük).

• Higiénikus főzőszekrény
• A két i rányú vent i l látorforgás ideál is 

egyenletességet biztosít
• A berendezést memóriás mikroszámítógép 

vezérli
• Tökéletes megvilágítás a szekrény belsejében - 

halogénlámpa automatikus két perces 
kikapcsolással

• Automatikus biztonsági eszköz szervizdiag-
nosztikai rendszerrel

• A leeresztődoboz kondenzvíz hőmérséklete 
folyamatosan szabályozott (max. 60˚ C)

• Akusztikus jelzés a főzési folyamat végén
• Beépített zuhany a kombi-gőzölős sütő 

belsejének tisztításához
• Panorámás ajtó dupla üveggel
• Hőérzékelő
• HACCP adatrögzítés
• A HACCP adatokat PC-n elemezheti
• Opció a programok PC-n történő létrehozásához 

és archiválásához

6. A vezérlőpanel ismertetése

A kombi-gőzölős sütő érintésérzékeny 
vezérlőpanellel rendelkezik. Az egyes funkciókat 
könnyen, a kijelző megfelelő szimbólumának 
megérintésével vagy az adott ételkészítési módhoz 
tartozó gomb megnyomásával választhatja ki.

6.1 A vezérlőpanel rövid ismertetése

A panel felső részén, a kijelző felett három gomb 
található a főzési mód kiválasztásához. A kijelző alatti 
területen találhatók a „VISION SÚGÓ” and „START/
STOP” gombok.

A RETIGO Blue Vision vezérlőpanelja
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6.2 A vezérlőpanel vezérlő gombjainak leírása

 „Forró levegő” gomb 

A gomb megnyomása a következő főzési értékeket 
állítja be:

 Készítési idő  30 perc
 Belső hőmérséklet 180˚ C
 Páratartalom  0%

A főzési folyamat a beállított idő eltelte után 
befejeződik.

Az idő az 1 perc – 23 óra 59 perc tartományban 
állítható.

A hőmérséklet a 30 – 300° C tartományban állítható.

 „Forró levegő gőzzel” gomb 

A gomb megnyomása a következő főzési értékeket 
állítja be:

 Készítési idő  30 perc
 Belső hőmérséklet 160˚ C
 Páratartalom  50%

A főzési folyamat a beállított idő eltelte után 
befejeződik.

Az idő az 1 perc – 23 óra 59 perc tartományban 
állítható.

A hőmérséklet a 30 – 300° C tartományban állítható.

 „Gőzölés” gomb

A gomb megnyomása a következő főzési értékeket 
állítja be:

 Készítési idő  30 perc
 Belső hőmérséklet 99˚ C
 Páratartalom  100%

A főzési folyamat a beállított idő eltelte után 
befejeződik.

Az idő az 1 perc – 23 óra 59 perc tartományban 
állítható.

A hőmérséklet a 30 – 300° C tartományban állítható.

 „VISION SÚGÓ” gomb

Megjeleníti az aktuális folyamat súgóját 
a vezérlőpanelon. „Vision súgó” ismerteti az aktuális 
folyamatot és segít a további lehetséges lépéseknél. 

 „START/STOP” gomb

Elindítja vagy leállítja a főzési folyamatot.
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6.3 Az érintőképernyő ikonjai

 „Manuális beállítás” ikon

A manuális beállítás és a főzési folyamat 
paramétereinek (idő. hőmérséklet, páratartalom, 
szonda-hőmérséklet, speciális funkciók) módosítását 
engedélyezi.

 

 „Programok” ikon

Engedélyezi az előre beállított programok 
kiválasztását, az új programok létrehozását és ezek 
kategóriákba való rendezését; megjeleníti a legutoljára 
használt 10 programot, lehetővé teszi ezek kiválasztását; 
lehetővé teszi a kedvenc programok létrehozását.

 „Könnyed főzés” ikon 

Engedélyezi az előre beállított programok 
kiválasztását, az új programok létrehozását és ezek 
kategóriákba való rendezését; megjeleníti a legutoljára 
használt 10 programot, lehetővé teszi ezek kiválasztását; 
lehetővé teszi a kedvenc programok létrehozását.

 „Automatikus tisztítás” ikon

A kombi-gőzölős sütő négy automatikus mosó-
programjának kiválasztását teszi elérhetővé.

 „Súgó” ikon
Megjeleníti a kombi-gőzölős sütő felhasználói 

kézikönyvét.

 „Szerviz” ikon

A kombi-gőzölős sütő szervizfunkcióinak kiválasztását 
testi elérhetővé (idő/dátum beállítása, hangjelzések, 
szerviztechnikus-hozzáférés).

 „Speciális funkciók” ikon

A kombi-gőzölős sütő speciális funkcióinak 
kiválasztását teszi elérhetővé.

 „Hőmérséklet-beállítás” ikon

A főzési folyamat hőmérséklete állítható be vele az 
egyes módokban engedélyezett tartományokban.

 „Szondahőmérséklet-beállítás” ikon

Az a szondahőmérséklet állítható be vele, amelynél 
a főzési folyamat leáll (30 - 100˚ C).

 „Extrák” ikon

A kombi-gőzölős sütő speciális funkcióinak 
kiválasztását teszi elérhetővé, pl. az aktuális főzési 
folyamat HACCP adatainak megjelenítését. 

 „Idő-beállítás” ikon

A főzési folyamat idejét állítja be az 1 perc - 23 óra 
59 perc tartományban.

 „Alap ventillátor-sebesség” ikon

A ventillátor sebességét alapsebességre állítja be.
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 „Gyors ventillátor-sebesség” ikon
A ventillátor sebességét alapsebesség + 20%-ra 

állítja be.

 „Lassú ventillátor-sebesség – 1/4” ikon
 

A ventillátor sebességét az alapsebesség 25%-ára 
állítja be.

 „Lassú ventillátor-sebesség – 1/2” ikon
  

A ventillátor sebességét az alapsebesség 50%-ára 
állítja be.

  „Lassú ventillátor-sebesség – 2/3” ikon

A ventillátor sebességét az alapsebesség 75%-ára 
állítja be.

 „Ventillátor idő-vezérlés” ikon

A ventillátort speciális módban üzemelteti a kímélő 
sütéshez/kisütéshez vagy az ételt a tálalási 
hőmérsékleten tartja.

„Szelepforgatás” ikon

A szelepet nyitja és zárja - ha arra a főzőszekrény túl 
magas páratartalma miatt szükség lenne.

  „Kombi-gőzölős sütő automatikus 
előmelegítése/hűtése” ikon

Kiválasztja a főzőszekrény automatikus 
előmelegítését vagy automatikus hűtését, ha 
a kezdőhőmérséklet túl magas.

  „Fél teljesítmény” ikon

Kiválasztja a fele akkora elektromos fogyasztással 
járó módot.

  „Kiválasztás” ikon
Kiválasztja a főzési folyamat tetszőleges funkcióját 

vagy paraméterét.

  „Kiválasztás törlése” ikon

Törli a funkció vagy paraméter kiválasztását és az 
előző menüre/képernyőre vált vissza.

  „Beállítás-léptetés” ikon
 

A kiválasztott funkció lineáris, lépésről lépésre 
történő beállítását teszi lehetővé vagy növeli az éppen 
állított paraméter értékét.

  „Beállítás-léptetés” ikon

A kiválasztott funkció lineáris, lépésről lépésre 
történő beállítását teszi lehetővé vagy csökkenti az 
éppen állított paraméter értékét.

 „Tétel törlése” ikon

Törli a beállított tételt; pl. a főzési folyamat idejének 
vagy hőmérsékletének kiválasztásakor.

  „Páratartalom-beállítás” ikon
 

Segítségével állíthatjuk be a főzési folyamat 
tetszőleges páratartalmát a „Forró levegő gőzzel” 
módban.

 „Vision” ikon

A képernyőt visszaváltja a manuális beállítás módból 
a kezdőképernyőre.

 „Főzés és tartás” ikon
A FŐZÉS és TARTÁS (COOK&HOLD) speciális 

funkció ikonjának megnyomására a berendezés az 
étel hőmérsékletét a főzési folyamat után is tartja.
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 „Delta T” ikon

A Delta T egy speciális funkció, amelyet a húsok 
készítéséhez és a lassú, alacsony súlyveszteségű 
főzéshez használunk. A funkcióhoz a szondát is 
használni kell.

 „Folyamatos világítás” ikon

Bekapcsolja a főzőszekrény folyamatos világítását.

 „Hangjelzések” ikon

Beállítja a hangjelzés használatát a programlépés 
végrehajtásához.

 „Manuális párásítás” ikon

A főzőszekrényt manuálisan párásítja.

 „Automatikus indítás” ikon

Itt állíthatja be az automatikus indítás idejét.

7. Manuális mód

Válassza a módot, ha nem szeretné használni 
a „Könnyed főzés” vagy a „Szakácskönyv” mód előre 
beállított programjait. A manuális mód kiválasztásával 
saját egyedi, kreatív eljárásokat állíthat össze, 
amelyeket - a főzési folyamat végén, ha elégedett azok 
eredményével - új programokként tárolhat.

7.1 A manuális mód alapvető használata

A manuális mód kétféleképpen választható ki:

7.1.1 A módválasztó egy tetszőleges gombjának 
megnyomásával

  

A HŐMÉRSÉKLET, az IDŐ, a VENTILLÁTOR-
SEBESSÉG változók alapértelmezett értékükkel 
jelennek meg. Az alapértelmezett értékek a 12. fejezet 
12.1.4-es pontja alapján módosíthatók.

  

 „Forró levegő” mód  



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A RETIGO BLUE VISION KOMBI-GŐZÖLŐKHÖZ

15Vált. EN03/07/10

„Forró levegő gőzzel” mód 

„Gőzölés” mód  

Ha az előre beállított értékek megfelelnek az adott 
ételkészítéshez, akkor a következő gomb 
megnyomásával indíthatja el

 

a főzési folyamatot. A folyamatot a gomb ismételt 
megnyomásával bármikor leállíthatja.

7.1.2 A manuális vezérlés gombjának 
megnyomásával és a saját követelményeinek 
megfelelő paraméterek beállításával

Mindhárom főzési módnál ugyanazt az eljárást 
használhatja az előre beállított értékek és a folyamatok 
saját igények szerinti tetszőleges módosításához.

Főzési folyamat beállítása - példa:
 

Mód    Forró levegő gőzzel
Idő    2 óra 30 perc
Hőmérséklet 145˚ C
Páratartalom 65%
Ventillátor-sebesség Lassú     

    ventillátor-sebesség – ¾
Előmelegítés YES (Igen)

1. Állítsa be az összetett módot 

Erre a következő képernyő jelenik meg:

2. Állítsa be a megfelelő készítési időt; erősítse meg 
a beállítást az „OK” gomb megnyomásával!
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3. Állítsa be a megfelelő készítési hőmérsékletet; 
erősítse meg a beállítást az „OK” gomb megnyomásával!

 

              

 

4. Válassza ki a „Forró levegő gőzzel” módot; 
beállíthatja a főzőszekrény páratartalmát is:

           

Megjegyzés: A „Forró levegő” és a „Gőzölés” módokban 
a páratartalmat nem lehet állítani.

5. Válassza ki az extra funkciókat - „Előmelegítés” 

          
 
 és „Lassú ventillátor-sebesség – 3/4”

      

 

6. A beállított értékeket a következő gombok 
megnyomásával ellenőrizheti: 

         

A(z)  megnyomásával a főzési folyamatot 
elindíthatja.

7.1.3 Szondahőmérséklet-vezérelt főzési folyamat
Akkor válassza ki az opciót, ha a főzési folyamatot 

akkor szeretné befejezni, ha az étel egy adott 
hőmérsékletet ért el. A hőmérsékletet a főzőszekrény 
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hőmérsékletéhez hasonló módon állíthatja (lásd a 2-es 
pontot).

            

7.2  További állítási lehetőségek a manuális 
módban

7.2.1  A beállított paraméterek módosítása 
a főzési folyamat közben

Ha a főzési folyamat közben kellene a paramétereket 
módosítani, akkor nyomja meg a megfelelő gombot 
(idő, hőmérséklet, szonda-hőmérséklet, funkció) és 
módosítsa azokat az aktuális követelményeknek 
megfelelően, majd nyomja meg az OK gombot. A főzés 
az újonnan beállított értékeknek megfelelően folytatódik.

7.2.2 Lépések hozzáadása a folyamathoz
  
Ha azt szeretné, hogy a főzési folyamat több 

lépésből álljon - az ételek kímélő készítése érdekében 
- akkor a folyamathoz több lépést adhat hozzá a saját 
igényeinek megfelelően. 

Példa: ha az előzetesen beállított paraméterek után 
(lásd a 7.1.2-es pont 1 - 5 pontját) a következő lépést 
szeretnénk hozzáadni:

 Mód   Forró levegő
 Idő   15 perc
 Hőmérséklet  200˚ C
 Ventillátor-sebesség Alap 
     ventillátor-sebesség

1 Nyomja meg az „Ellenőrzés” gombot és 
válassza ki az „Options” (Opciók) funkciót!

         

2 Nyomja meg az „Add step” (Lépés hozzáadása 
elemet vagy válassza ki azt a nyilak segítségével és 
nyomja meg az „OK” gombot!

3 Állítsa be a korábbiaknak megfelelően a 
második lépés értékeit, majd nyomja meg az „OK” 
gombot!

A rendszer erre megjeleníti a főzési folyamat adott 
lépéséhez tartozó összes paraméter beállítását.
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Ezután további lépéseket adhat hozzá vagy törölheti 
a lépést vagy módosíthatja az egyes lépések Ön által 
beállított paramétereit.

Az „Options” (Opciók) ablakból az „Esc” gomb 
megnyomásával bármikor kiléphet.

A kezdőképernyő a releváns lépést és a főzési 
folyamat beállított lépésszámát mutatja.

A(z)  megnyomásával indíthatja el a főzési 
folyamatot.

Ha kiválasztja a „Preheating/Cooling” (Előmelegítés/

hűtés)  funkciót, akkor a kombi-gőzölős sütő 
először a belső hőmérsékletet állapítja meg. 
Ha a hőmérséklet alacsonyabb a szükségesnél, akkor 
a kombi-gőzölős sütő először 25%-kal magasabb 
hőmérsékletre fűti magát az előre beállított 
hőmérsékletnél, majd az adott hőmérséklet elérésekor 
egy hangjelzést ad, jelezve, hogy beteheti a sütőbe az 
ételt. Ha a hőmérséklet magasabb a szükségesnél, 
akkor a kombi-gőzölős sütő lehűti a belsejét a megfelelő 
hőmérsékletre, majd az adott hőmérséklet elérésekor 
egy hangjelzést ad, jelezve, hogy beteheti a sütőbe az 
ételt.

A főzési folyamat az aktuálisan beállított értékekkel 
akkor indul el automatikusan, amint az ételes GN 
edényeket betette a sütőbe és az ajtót becsukta - ehhez 
nem kell megnyomnia a „START” gombot.

7.2.3  A manuális üzemeltetés befejezése, 
visszatérés a kezdőmenüre

A rendszer a főzési folyamat vége után, az előre 
beállított idő eltelte után, ill. szondahasználat esetén 
az előre beállított hőmérséklet elérésekor és a 
befejezés ikon megnyomására ezt automatikusan 
végrehajtja. 

  

7.2.4  A befejezett főzési folyamat tárolása 
a programok között

Ha meg van elégedve a főzési folyamattal és azt 
azonos paraméterekkel szeretne újra megismételni, 
akkor a végrehajtott főzési folyamat megadott lépéseit 
és paramétereit elmentheti új programként.
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A főzési folyamat végén a rendszer egy megjelenő 
üzenettel ajánlja fel a folyamat mentését. Ha ezt 
szeretné, akkor válassza a „Save as program” (Mentés 
programként) opciót.

A rendszer felajánlja a „Programs” (Programok) 
elemet

Ilyenkor elmentheti a létrehozott programot egy 
tetszőleges csoportban vagy ahhoz egy saját csoportot 
is létrehozhat a „Select” gomb megnyomásával - az 
eljárást a „Programozás” fejezetben részletesen 
ismertetjük.

Ha úgy dönt, hogy nem szeretné menteni 
a folyamatot programként, akkor nyomja meg az „Esc” 
gombot.

Ha a főzési folyamat paramétereit és lépéseit nem 
menti programként, akkor azokat elveszti, ha új 
beállításokat ad meg a manuális módban, ill. ha 
a kombi-gőzölős sütők kikapcsolja!

8. Receptek

A RETIGO Vision kombi-gőzölős sütők számos 
ételhez rendelkeznek előre beállított programokkal. 
Ezek használatát felajánlják. A Retigo mesterszakácsai 
az ételkészítéshez tipikus recepteket állítottak össze, 
amelyek teljesítik a szabványok és a HACCP előírások 
minden minőségügyi és higiéniai követelményét. 

A programok összeállítás és tervezése során 
fi gyeltünk arra, hogy a kombi-gőzölős sütő funkcióit 
maximálisan kihasználjuk az ételek maximális 
minőségének garantálásához.

A Retigo mesterszakácsai ötleteiket a mindennapos 
gasztronómiai tapasztalatokból merítették és olyan 
programcsoportokat állítottak össze, amely minden 
gasztronómiai létesítmény legjellemzőbb igényeinek 
szinte mindegyikét lefedi - elősegítve a kombi-gőzölős 
sütő egyszerű használatát.

A kombi-gőzölős sütő egyik jelentős előnye az előre 
beállított programok használata, amelynek segítségével 
a gasztronómiai létesítmény végterméke teljesíti 
a mesterszakácsok íz és tapasztalati elvárásait 
a nemzeti, regionális és helyi szokásoknak megfelelően.  

A Retigo kombi-gőzölős sütők ez mellett lehetőséget 
teremtenek, hogy saját programokat hozhasson létre, 
azokat módosíthassa, hogy a kombi-gőzölős sütőből 
a maximumot hozhassa ki; a programokat csoportokra 
bonthatja, amelyek jól tükrözik a mesterszakács 
gyakorlatát, találmányait és kreativitását a gasztronómiai 
és kulináris specialitások készítésében. A mesterszakács 
képzelete és tapasztalata alapján saját maga döntheti 
el mely lépéseket vagy funkciókat használja. 

A programkészítés során a lépések száma nem 
korlátozott; azokhoz az összes elérhető funkciót és 
eljárást használhatja. Létrehozhatja az ételek jellemző 
csoportjait, ahol a készített programokat tárolhatja, 
ahova azokat áthelyezheti, ahonnan törölheti őket - és 
azokat természetesen módosíthatja is vagy lépéseket 
adhat hozzájuk. 

A „Pictograms” (Piktogramok) funkció segítségével 
minden egyes programoz egy képet vagy fényképet 
rendelhet hozzá. Ehhez csak USB pendrive-ra és pár 
egyszerű érintésre van szükség.

Az USB pendrive-ot a „Recipes” (Receptek) részen 
használhatja. Itt recepteket vagy kategóriákat választhat 
ki és ezeket az USB eszközre vagy onnan a kombi-
sütőre másolhatja.

A leggyakrabban használt programokat tárolhatja 
a „Favorites” (Kedvencek) között, hogy a leggyakrabban 
használt vagy leginkább kedvelt programokhoz 
gyorsabban férjen hozzá.

További előny nyújt a „Last ten” (Legutolsó tíz) opció, 
amely a legutoljára használt 10 programot teszi 
elérhetővé a mindennapos használathoz. 

A „Programs” (Programok) opcióval könnyen 
kihasználhatja a kombi-gőzölős sütő összes 
lehetőségét, abból a maximumot hozhatja ki 
a folyamatosan kiváló minőségű ételek mellett.
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8.1 A „Recipes” (Receptek) rész használata

8.1.1 A „Recipes” (Receptek) rész alapműveletei

Nyomja meg a „Recipes” (Receptek) elemet 
a kezdőképernyőn!

A képernyőn erre a „Recipes” (Receptek) rész kezdő 
ajánlata jelenik meg, amelyet a programok beállításához 
és készítéséhez használhat:

 -  A funkcióval ez előre beállított 
programokat érheti el.

 -  Az opcióval megjelenítheti az összes 
olyan programot, amelyekhez 
piktogramok tartoznak (ez lehet pl. az 
étel képe) - és az adott programmal 
különböző műveleteket végezhet. A 
funkciót részletesen a 8.3-as pont 
ismerteti.

 -  A rendszer itt a legutoljára használt 
10 folyamatot tárolja.

 -  Itt a kedvenc receptjeit tárolhatja, 
hogy azokhoz gyorsabban férhessen 
hozzá.

 -  A jelentős számú program között 
a „Find” (Keresés) funkcióval 
kereshet.

8.1.1.1 Az „All programs” (Összes program) opció

Az opcióval az előre beállított programokhoz férhet 
hozzá, amelyeket a rendszer időrendi sorrendben 
jelenít meg az adott ételcsoportban vagy az adott 
készítési módban.

A gomb megnyomására az ételcsoport (könyvtár) 
opció jelenik meg, ahol az egyedi programok sorba 
vannak rendezve. A csoportok az ételtípusok vagy az 
ételkészítés módja alapján változhatnak. 

Példa: ha kiválasztja a „Pork meat” (Sertéshús) 
opciót,

akkor az adott könyvtárban található összes 
programot felajánlja a rendszer.

Egy kiválasztott recept (vagy a „Select” (Kiválasztás) 
gomb) megnyomására a rendszer a kiválasztott 
programot beállítja. Ilyenkor megnyomhatja a „Start” 
gombot, hogy elindítsa a kiválasztott főzési folyamatot.
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Ugyanezen a módszerrel kiválaszthat programokat 
a „Last ten” (Legutolsó tíz) és a „Favorites” (Kedvencek) 
opciók közül is.

A gyors megtekintés funkció segítségével megte-
kintheti a kiválasztott program összes lépését és ellen-
őrizheti a beállított paramétereket.

A „Recipes” (Receptek) gomb megnyomására meg-
jelenítheti az egyedi lépéseket és programparamétereket.

A programlépések képernyőn a következőket teheti:

 -  Létrehozhat és hozzáadhat lépéseket, 
amelyeket a rendszer utolsó lépésként 
helyez el.

 -  Hozzáadhatja a „Cook&Hold” (Főzés 
és tartás funkciót utolsó lépésként. Az 
alapértelmezett paraméterek a „Settings” 
(Beállítások) részen állíthatók be.

 -  Megjelenítheti a kiválasztott lépés 
paramétereit. Azokat módosíthatja.

 -  Új lépéseket hozhat létre és adhat 
hozzá. Ezen új lépéseket a kiválasztott 
lépés elé illeszti be a rendszer.

 - A kiválasztott lépést törölheti.

Összetettebb műveletek a kategóriákkal és 
a programokkal

A) Kategóriák

Ha az „ALL PROGRAMS” (Minden program) részen 
kijelöl egy kategóriát, akkor az „Options” (Opciók) 
számos lehetőséget ajánl fel:

 -  Új program létrehozása, amelyet 
a rendszer a kiválasztott kategóriában 
helyez el.

 -  Új program létrehozása a „Rack 
timing” (Polc időzítés) funkcióhoz, 
amelyet a rendszer a kiválasztott 
kategóriában helyez el.

 - Új kategória létrehozása.

 - Kategória vagy program beillesztése.

 - Kategória vagy program másolása.

 - Kategória vagy program kivágása.

 - A kiválasztott kategória átnevezése.

 -  A kiválasztott kategória eggyel feljebb 
mozgatása.

 -  A kiválasztott kategória eggyel lejjebb 
mozgatása.

 - A kiválasztott kategória törlése.
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B) Programok

Ha kijelöl egy programot egy tetszőleges 
kategóriában, akkor az „Options” (Opciók) számos 
lehetőséget ajánl fel:

 - Új program létrehozása.

 -  Új program létrehozása a „Rack 
timing” (Polc időzítés) funkcióhoz.

 -  Új kategória létrehozása, amelyet 
a rendszer a programok között 
helyez el.

 - Kategória vagy program beillesztése.

 - Kategória vagy program másolása.

 - Kategória vagy program kivágása.

 -  A program lépéseinek megjelenítése 
és azok szerkesztése.

 - A kiválasztott program átnevezése.

 -  A program hozzáadása a kedven-
cekhez.

 -  Piktogram hozzáadása a kiválasztott 
programhoz.

 - A kiválasztott program törlése.

8.1.1.2 „Pictograms“ (Piktogramok) opció

A részleteket lásd a 8.3-as pontban.

8.1.1.3 „Last ten” (Utolsó tíz) opció

A rendszer itt a legutoljára használt 10 folyamatot 
tárolja A kombi-gőzölős sütő ezeket automatikusan 

megjegyzi. Ezek tartalmazhatják az Ön saját programjait, 
a Könnyed főzés technikát és a manuális módot is.

A „Last ten” (Utolsó tíz) részen az „Options“ (Opciók) 
elem kiválasztató.

 -  A program lépéseinek megjelenítése 
és azok szerkesztése.

8.1.1.4 „Favourites“ (Kedvencek) opció

Itt a kedvenc receptjeit tárolhatja, hogy azokhoz 
gyorsabban férhessen hozzá. Létrehozhat egy saját 
adatbázist azokból a programokból, amelyeket 
leggyakrabban használja vagy leginkább kedveli. 
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Az ebben a kategóriában mentett programokat 
a rendszer egy mosolygós arc ikonnal jelöli meg. . 

Ezeket a programokat is az „Options“ (Opciók) elem 
megérintésével szerkesztheti:

 -  A program lépéseinek megjelenítése 
és azok szerkesztése.

 - A kiválasztott program átnevezése.

 -  A kiválasztott program törlése 
a „Favourites“ (Kedvencek) 
kategóriából.

 - A kiválasztott program törlése.

8.1.1.5 „Find“ (Keresés) opció

A jelentős számú program között a „Find” (Keresés) 
funkcióval kereshet.

Ha ismeri a program nevét, akkor annak nevét 
megadhatja - hasonló módon ahogy a mobiltelefonján 
ad meg szöveget. 

Egy adott gomb többszöri megnyomásával 
választhatja ki a megfelelő betűt. Ha az egyes betűk 
bevitele közben egy kicsit vár, akkor a rendszer 
a kurzort a név következő betűjére állítja.

Az „OK” gomb megnyomására a rendszer az összes 
olyan programot megjeleníti, amely a megadott névvel 
kezdődik. A(z)  és a(z)  gombokat a kurzor 
mozgatásához, a(z)  gombot egy betű törléséhez 
használjuk.

Választhatja azt is, hogy a program vagy kategória 
nevének csak egy részét gépeli be, ilyenkor a keresés-
súgó felajánlja az azonos betűkkel kezdődő összes 
programot és kategóriát.

A program kiválasztása és az elérhető opciók 
megegyeznek az előző pontban ismertetettel. 

Az „Options“ (Opciók) elem több lehetőséget ajánl 
fel:

 -  A program lépéseinek megjelenítése 
és azok szerkesztése.

 - A kiválasztott program átnevezése.

 -  A program hozzáadása a kedven-
cekhez.

 - A kiválasztott program törlése.
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8.2  További opciók a „Recipes” (Receptek) 
részen

8.2.1 Saját receptek létrehozása

Ha saját receptet szeretne létrehozni, akkor válassza 
ki az „All programs” (Minden program) elemet 
a „Recipes” (Receptek) részen,

majd válassza ki az „Options” (Opciók) elemet.

Az „Options” (Opciók) menüben nyomja meg az 
„Add program” (Program hozzáadása) gombot.

a) Adja meg a program nevét, majd nyomja meg az 
„OK” gombot.

b) Adja meg a (használandó) technológiát az 1. 
lépéshez.

A beállítás eljárását a 7. „Manuális mód” c. fejezet 
ismerteti részletesen.

Az 1. lépés paramétereinek megadása után 
a rendszer megkérdezi, hogy szeretne-e újabb lépést 
hozzáadni.

Ha a programhoz újabb lépést szeretne hozzáadni, 
akkor nyomja meg a „Yes” (Igen) gombot és adja meg 
a program következő lépését. Ha nem szeretne további 
lépést hozzáadni, akkor nyomja meg a „No” (Nem) 
gombot.
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c) Ellenőrizze a létrehozott programot!
A „Quick View” (Gyors megtekintés) funkció 

segítségével megtekintheti a releváns program összes 
lépését és ellenőrizheti a beállított paramétereket.

Ha a beállítások helyesek, akkor nyomja meg az 
„OK” gombot. Nyomja meg az „Options” (Opciók) 
gombot, ha azokkal nem ért egyet és válasszon 
a felajánlott lehetőségek közül.

 -  Az opció segítségével új lépést 
adhat hozzá a programhoz az 
előzőleg megadott lépések után.

 -  Hozzáadja a „Cook&Hold” (Főzés és 
tartás funkciót utolsó lépésként. 
Az alapértelmezett paraméterek 
a „Settings” (Beállítások) részen 
állíthatók be.

 -  A program lépéseit jeleníti meg, 
azok szerkeszthetők.

 -  A parancs segítségével új lépést 
hozhat létre, amit a rendszer 
a kiválasztott lépés elé illeszt be.

 -  A kiválasztott lépést törli és 
újraszámozza a megmaradt 
lépéseket.

A feljebb ismertetett eljárással létrehozott programot 
a rendszer az „All programs” (Minden program) listában 
jeleníti meg önálló programként a programcsoportokban.

A programot az „Options“ (Opciók) elemmel 
szerkesztheti és azzal helyezheti át másik kategóriába.

8.2.2 Saját programcsoportok létrehozása

Ahhoz, hogy a programokkal egyszerűbben 
dolgozhasson a létrehozott programokat csoportokba 
rendezheti - a készített ételt típusa, a használt 
technológia stb. alapján. Létrehozhat saját csoportokat 
és szerkezeteket is a rendezéshez, hogy a programokat 
egyszerűbben találhassa meg és választhassa ki.

Példa a szerkezetre:

Használhatja a gyárilag megadott csoportokat, vagy 
átnevezheti és törölheti azt a csoportot, amelyet már 
nem használ többet - az „Options” (Opciók) gomb 
segítségével.

A csoportok részt a következőképpen választhatja 
ki, ahhoz a következőképpen férhet hozzá:
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Válassza ki az „Add category” (Kategória 
hozzáadása) elemet!

A kombi-gőzölős sütő erre felajánlja, hogy megadja 
a kategória nevét.

A kategória nevét a program nevének megadásával 
azonos módon adhatja meg.

A „Select” (Kiválasztás) gomb megnyomása után az 
újonnan létrehozott gombot a rendszer elhelyezi 
a csoportok lista végén.

Az új csoporthoz programokat adhat hozzá 
igényeinek megfelelően, ahhoz további (al)csoportokat 
adhat hozzá vagy abból ezeket törölheti, átnevezheti a 
programokat stb. a fejajánlott lehetőségeknek 
megfelelően. A folyamat azonos a 8.2.1-es, „Saját 
receptek létrehozása“ c. pontban ismertetettel.

8.2.3 Programok betöltése USB pendrive-ról

Az USB pendrive-ot a „Recipes” (Receptek) részen 
használhatja. Itt recepteket vagy kategóriákat választhat 
ki és ezeket az USB pendrive-ra vagy onnan a kombi-
sütőre másolhatja. Így az összes kombi-sütőjén azonos 
recepteket és kategóriákat tárolhat.

8.2.3.1 Programok betöltése - „Combi oven to USB“ 
(Kombi sütő > USB)

a) USB pendrive csatlakoztatása a kombi gőzölőhöz.

b) A csatlakozást hang jelzi. Lépjen be az 
„EXTRAS“ (Extrák) menübe és nyomja meg az aktív 
(kijelölt) USB gombot. 
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Ha a rendszer nem ad hangjelzés és az USB gomb 
nem aktív {szürke}, akkor próbálja meg az USB 
eszközt újra csatlakoztatni.

c) A rendszer megjeleníti a „Combi oven to USB“ 
(Kombi sütő > USB) vagy „USB to Combi oven“ (USB 
> Kombi sütő) kijelzőt. Válassza a „Combi oven to 
USB“ (Kombi sütő > USB) elemet, majd a „Programs“ 
(Programok) gombot.

d) Ezután választhatja ki a „Save selected“ 
(Kiválasztott mentése) vagy a „Save all“ (Összes 
mentése) elemet.

„Save All“ (Összes mentése) – a rendszer az „All 
programs“ (Összes program) rész minden programját 
elmenti az USB eszközre. A programokat „Programs_
xxxxxx.pms” névvel menti, ahol az „xxxxxx“ a kombi-
gőzölő gyártásai száma. Ha azonos névvel már létezik 
fájl, akkor az új fájlt „Programs_xxxxxx(1).pms“ névvel 
menti el.

„Save selected“ (Kiválasztott mentése) – az USB 
eszközhöz való mentéshez kiválaszthatja a

megjelölt programokat

vagy a megjelölt kategóriákat. Mindkettőt a „Mark” 
(Megjelölés) gomb segítségével választhatja ki.

A programok jelölését az „Unmark“ (Jelölés törlése) 
gombbal szüntetheti meg.
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Ha kiválasztotta, hogy mely programokat vagy 
kategóriákat szeretné az USB eszközre másolni, akkor 
érintse meg az „OK” gombot.

e) A folyamat utolsó lépéseként a zöld képernyő 
jelenik meg. Ha a műveletet meg szeretné erősíteni, 
akkor nyomja meg a „Yes” (Igen) gombot, minden más 
esetben a „No” (Nem) gombot.

A rendszer a programokat vagy kategóriákat teljesen 
elmenti az USB eszközön. A programokat „Programs_
xxxxxx.pms” névvel menti, ahol az „xxxxxx“ a kombi-
gőzölő gyártásai száma. Ha azonos névvel már létezik 
fájl, akkor az új fájlt „Programs_xxxxxx(1).pms“ névvel 
menti el.

Ha a gőzölőbe visszatölti ezeket a programokat 
(kategóriákat), akkor azokat a rendszer az eredeti 
nevükkel menti el az „ALL PROGRAMS” (Összes 
program) részen.

8.2.3.2 Programok betöltése - „USB to combi oven“ 
(USB > Kombi sütő)

A betöltés elindítása a 8.2.3.1 pont a) és b) lépése 
alapján történik.

c) A rendszer megjeleníti a „Combi oven to USB“ 
(Kombi sütő > USB) vagy „USB to Combi oven“ (USB > 
Kombi sütő) kijelzőt.  Válassza az „USB to Combi oven“ 
(USB > Kombi sütő) elemet, majd a „Programs“ 
(Programok) gombot.

d) Ezután választhatja ki a
 „Add to existing“ (Hozzáadás a létezőkhöz) 

elemet – hogy a programokat vagy kategóriákat az „All 
programs“ (Összes program) részre másolja.

 „Rewrite all“ (Összes felülírása) - hogy az „All 
programs“ (Összes program) rész minden programját 
felülírja.

A betöltött programokat (kategóriákat) a rendszer 
az eredeti nevükkel menti el az All programs“ (Összes 
program) részen.
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8.3 Piktogramok

A RETIGO Vision kombi-gőzölővel egyedi képeket, 
piktogramokat rendelhet hozzá az egyes programokhoz. 
Ezeket a képeket egyszerűen, az USB pendrive 
segítségével rendelheti hozzá a programokhoz.

A RETIGO Vision kombi-gőzölők a „*.jpg“, „*.bmp“. 
„*.gif“ és „*.png“ kiterjesztésű képformátumokat 
támogatják. A kombi-gőzölő memóriájában csak 
korlátozott mennyiségű (max. 200 db) kép tárolható. 
A kép méretét a rendszer automatikusan a kombi-
gőzölőhöz igazítja.

Azokat a programokat, amelyekhez képet rendel 
a rendszer a listában az adott ikonnal együtt jeleníti 
meg . Ugyanez igaz a kedvenc programok listájára 
is .

8.3.1 A „Pictograms” (Piktogramok) menü

A „Pictograms” (Piktogramok) menü, amit 
a „Programs” (Programok) menüből érhet el, a 
következő lehetőségeket ajánlja fel:

8.3.1.1 Piktogram hozzárendelése programhoz

A) A „Pictogram” (Piktogram) kiválasztással
Ha a programhoz még nem rendelt hozzá képet, 

akkor egy üres képernyő jelenik meg, amelynek alsó 
részen a „Pictograms” (Piktogramok) menü menüsávja 
látható. 

Ha képet szeretne hozzáadni, akkor csatlakoztassa 
a megfelelő képeket tartalmazó USB pendrive-ot. Az 
USB pendrive csatlakoztatása után nyomja meg az 
„Options” (Opciók), majd az „Add a pictogram” (Egy 
piktogram hozzáadása) gombot. 

Ezután a tájékoztató képernyő jelenik meg két 
másodpercig, amely arra kéri, hogy válasszon ki egy 
programot. 

Ezután a rendszer belépteti a programlista fájlba, 
ahonnan kiválaszthatja azt a programot, amelyhez 
a képet szeretné rendelni. 
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A kiválasztás után újra a tájékoztató képernyő 
jeleneik meg két másodpercig.

Ha az USB pendrive csatlakoztatva van, akkor 
hozzáférhet az USB eszközön tárolt fájlok listájához.

Ha az nincs csatlakoztatva, akkor egy képernyő 
jelenik meg, amely arra kéri, hogy csatlakoztassa az 
USB pendrive-ot és nyomja meg a „Yes” (Igen) 
gombot.  Válassza ki a megfelelő fájlt (*.jpg, *.png,*.
bmp, *.gif) az USB-n a nyilak segítségével.

Ha nem tudja melyik fájl mit tartalmaz, akkor azt 
megtekintheti a „Preview” (Előnézet) gombbal.

A listához az „ESC” gomb megnyomásával térhet 
vissza. Ha a kép megfelelő, akkor nyomja meg 
a „Select” (Kiválasztás) gombot. A képet ezzel 
a rendszer hozzárendeli, és megjeleníti a képernyőn.

A következő piktogramokat az első piktogram 
hozzáadásával egyező módon rendelheti hozzá.

B) A programlista segítségével
A piktogramokat közvetlenül a programlistából is 

a programokhoz rendelheti. Válassza ki a programok 
a „Programs” (Programok) közül. Nyomja meg az 
„Options” (Opciók) gombot.
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Ekkor a program lehetséges opciói jelennek meg. 
Keresse meg a nyilakkal és nyomja meg az „Add 
a pictogram” (Piktogram hozzáadása) gombot.

Majd kövesse az A részben ismertetett lépéseket.

8.3.2 További lehetőségek a piktogramokkal.

A következő lehetőségek a „Pictograms” 
(Piktogramok) rész „Options” (Opciók) menüjéből 
érhetők el. Érintsen meg egy piktogramot, majd nyomja 
meg az „Options” (Opciók) gombot!

 -  Következő piktogram hozzáadása. 
A részleteket lásd: 8.3.1.1.

 -  A program lépéseinek megjelenítése és 
azok szerkesztése.

 - A kiválasztott program átnevezése.

 -  Piktogram-kép módosítása. 
A részleteket lásd:  8.3.2.3.

 -  A kiválasztott piktogram feljebb mozga-
tása.

 -  A kiválasztott piktogram lejjebb mozga-
tása.

 -  A megjelölt piktogram törlése - 
a kapcsoló program megmarad. 
A részleteket lásd: 8.3.2.5.

8.3.2.1 Hozzárendelt piktogramok áttekintése

Az áttekintő nézetet a „Programs” (Programok) 
menüből lehet elérni.

A lista azon piktogramokat jeleníti meg, amelyeket 
programokhoz rendelt. Minden egyes piktogram 
a képből és az adott program nevéből áll.

8.3.2.2 Program indítása piktogram segítségével.

A programok „Pictograms” (Piktogramok) menüvel 
való elindítása egyszerű. Egyszerűen érintse meg 
duplán a piktogramot. Így elérheti a programindítás 
standard képernyőjét (lásd a 8. „Receptek“ c. fejezetet). 
Ez után csak a „START” gombot kell megnyomnia.

8.3.2.3 Piktogram módosítása

A piktogram módosításához kattintson arra képre, 
amit módosítani szeretne a „Pictograms” (Piktogramok) 
menüben. A kiválasztott képet a rendszer piros színnel 
jelöli meg.
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Ezután nyomja meg az „Options” (Opciók) gombot 
és a nyilak segítségével keresse meg a „Change the 
pictogram” (Piktogram módosítása) opciót.

Ezután kövesse a 8.3.1.1-es pontban ismertetett 
lépéseket.

8.3.2.4 A piktogram megjelenítése

Ha szeretne egy adott programhoz társított 
piktogramot megjeleníteni -  vagy  - akkor jelölje 
ki ezt a programot a „Programs” (Programok) részen és 
nyomja meg a „Selection” (Kiválasztás) gombot. A 
megjelenő menüben keresse meg a „Show the 
pictogram” (Piktogram mutatása) gombot és nyomja azt 
meg.

8.3.2.5 Piktogram törlése
A programhoz társított piktogramot törölheti. Ilyenkor 

természetesen csak a piktogramot törli és nem 
a programot. 

A törlés a piktogram cseréjéhez hasonló módon 
történik, csak az „Options” (Opciók) menüben a „Delete 
pictogram” (Piktogram törlése) gombot kell megkeresni 
és megnyomni.

A gomb megnyomása után a rendszer megkéri, 
hogy tényleg törölni szeretné-e a piktogramot és azt el 
szeretné távolítani a programtól - ilyen esetben nyomja 
meg a „Yes” (Igen) gombot.

Ha a törölt képet később újra használni szeretné, 
akkor azt az USB pendrive-ról a korábbiaknak 
megfelelően kell betöltenie.

9. Könnyed főzés 

A RETIGO VISION kombi-gőzölős sütők egyedi 
Easy Cooking (Könnyed főzés) technológiát tesznek 
elérhetővé, amelyek segítségével a kevésbé gyakorlott 
szakácsok is kiváló eredményeket érhetnek el. Ehhez, 
nem kell ismernie a főzési folyamat egyes lépéseinek 
minden egyes részletét. Az „Easy cooking” (Könnyed 
főzés) rendszer egy útmutatóhoz hasonlít, amely az 
adott étel típusának és az elvárt eredménynek megfelelő 
technológiát javasol és állít be. A technológiát a RETIGO 
gyakorlott mesterszakácsai tervezték - az egy egyedüllő 
rendszer, és természetesen fi gyelembe veszi a Cseh 
konyha jellemzőit.

A „Könnyed főzés” módban csak az étel választható 
ki, ill. a sütés/kisütés intenzitása és a felület színe 
fi nomhangolható - a „Start” gomb megnyomása után. A 
többiről a kombi-gőzölős sütő gondoskodik helyettünk.

Az, hogy a főzési folyamat tetszőleges fázisába 
beléphetünk és a felajánlott paramétereket 
módosíthatjuk, hogy az eredmény megfeleljen saját 
elvárásainknak - nálunk magától értetődő.

Ha elégedett a végtermékkel, akkor a kiválasztott 
technológiát elmentheti a kedvenc programjai között és 
azt később újra használhatja ugyanilyen jó minőség 
eléréséhez.

9.1  Az „EASY COOKING” (Könnyed főzés) 
használata

A mód kiválasztásához nyomja meg az „Easy 
cooking” (Könnyed főzés) elemet.

Válassza ki a megfelelő ételtípust vagy technológiát 
(pl. „Grilling” (Grillezés)) a menüből.
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Válassza ki az ételtípust a következő lépésben (pl. 
„Chicken” (Csirke))

és válasszon egy terméket.

A kombi-gőzölős sütő erre megjeleníti a szonda- és 
a főzőszekrény-hőmérséklet paramétereket, amely 
elérésekor a folyamat végrehajtása befejeződik.  Ha 
egyetért ezekkel a paraméterekkel, akkor nyomja meg 
az „OK” gombot és a kombi-gőzölős sütő a kiválasztott 
paramétereket beállítja a használathoz.

Ha más végső paramétereket szeretne használni 
(pl. ha a grillcsirkét barnábban és ropogósabban 
szeretné), akkor válassza ki a megfelelő hőmérsékletet 
a kijelző piros színnel jelölt mezőjében (1) - (a bal 
oldalon a főzőszekrény-hőmérséklet, a jobb oldalt 
a szonda-hőmérséklet látható). A beállítás 
fi nomhangolásához, a hőmérséklet (2) növeléséhez/
csökkentéséhez használja a nyilakat.

Ha beállította a paramétereket, akkor a főzési 
folyamatot a „Start” gomb megnyomásával indíthatja el.

A RETIGO kombi-gőzölők használatakor az összes 
előre beállított paraméter módosítható a főzési folyamat 
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közben. A megfelelő gomb (idő, hőmérséklet stb.) 
megnyomásával a kiválasztott értékeket módosíthatja 
és a kombi-gőzölős sütő az újonnan beállított 
paraméterértékekkel folytatja a folyamatot.

9.1.1 „Könnyed főzés” saját paramétereinek 
tárolása

A lépések bármely paraméterváltoztatását 
elmentheti. A főzési folyamat végén a kombi-gőzölős 
sütő felajánlja, hogy a módosított programot elmentse 
a „Recipes” (Receptek) részen.

A program mentésekor kövesse a 8. „Receptek” 
c. fejezetben ismertetett utasításokat.

 

10. Automatikus tisztítás

A RETIGO VISION kombi-gőzölők automatikus 
tisztítórendszerrel (AUTOMATIC CLEANING) 
rendelkeznek, ez a rendszer garantálja, hogy kombi-
gőzölője mindig tökéletesen tiszta/higiénikus legyen. Az 
automatikus tisztítórendszer rendszeres használatával 
időt takaríthat meg, az jelentősen segít a berendezés 
élettartamának meghosszabbítását.

A kombi-gőzölő tisztítási tevékenységei a követke-
zőkre vannak lekorlátozva:

 
• A szennyeződés mértékének megfelelő 

tisztítóprogram kiválasztása
• A használt tisztítószer (kiválasztása)
• A tisztítóprogram elindítása

10.1  A „RETIGO Active Cleaner” por alakú 
automatikus tisztítószer

A berendezés tisztításához „RETIGO Active Cleaner” 
tisztítóport kell használni. A „RETIGO Active Cleaner” 
vödrös kiszerelésű, amely 40 darab 100 grammos 
tisztítószeres tasakot tartalmaz. 

A port fedő védi a páratartalom ellen; ennek ellenére 
tárolja azt olyan száraz helyen, ahol a páratartalom is 
alacsony. Ha a port kinyitja, akkor azt használja el; ne 
hagyja azt nyitva - különösképpen párás helyen vagy 
felügyelet nélkül.

Fontos fi gyelmeztetések:
• Ha a „RETIGO Active Cleaner”-től (RETIGO 

manuális tisztítószertől) eltérő más tisztítószer 
használ, akkor a RETIGO az okozott károkért 
semmilyen felelősséget sem vállal - ezen 
károkra a garancia nem vonatkozik.

• A tisztítószereket tárolja úgy, hogy ahhoz 
a gyerekek ne férhessenek hozzá!

• A tisztítószer kezelése/használata közben tartsa 
be az összes biztonsági óvintézkedést és 
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a vegyi anyagokkal végzett munkákra érvényes 
előírásokat - viseljen védőfelszerelést 
(védőkesztyűt és védőszemüveget)!

• Kövesse a tisztítószer csomagolásán található 
utasításokat!

• A tisztítószer semmilyen körülmények között se 
érintkezzen a bőrével, a szemével vagy 
a szájával!

• Soha ne nyissa ki a kombi-gőzölős sütő ajtaját 
a tisztítóprogram működése közben - különben 
a vegyszer Önre fröccsenhet!

• A tisztítás előtt vegye ki az összes GN edényt!
• Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat!
• Ne hagyja a tisztítószer csomagolását 

a főzőszekrény belsejében!
• Soha ne használjon tisztítószert a kombi-

gőzölős sütő forró felületén - ez a felületet 
maradandóan károsíthatja/tönkreteheti! Az ilyen 
sérülésekre a garancia nem vonatkozik!

• Ha a berendezést nem megfelelően tisztítják, 
akkor a használat során a főzőszekrényben 
a zsír összegyűlhet és az meggyulladhat.

10.2 A tisztítóprogramok használata

A kombi-gőzölős sütő automatikus tisztítása 
a „Cleaning” (Tisztítás) elem megnyomásával indítható el.

A kombi-gőzölő erre öt tisztítóprogramot ajánl fel.

Használja az egyes programokat a főzőszekrény 

szennyeződésének mértéke alapján - lásd 
a „Tisztítóprogramok” táblázatot!

Programválasztás Leírás Tisztítópor Időtartam*

Rinsing with 
water (Öblítés 

vízzel)

A főzőszekrényt 
langyos vízzel 

tisztítja, 
tisztítószerek nélkül.

Nem 16 perc

Basic cleaning 
(Alap tisztítás)

Kisebb 
szennyeződések 

tisztítása, ha a zsír 
nem égett rá.

Igen
1 darab 62 perc

Medium 
cleaning 
(Közepes 
tisztítás)

Közepes erősségű 
tisztítás magasabb 

hőmérsékletű sütés/
grillezés után.

Igen
1 darab 83 perc

Extra strong 
cleaning (Extra 
erős tisztítás)

Erős 
szennyeződések 
tisztítása; leégett 
zsír, a kombi-sütő 
többszöri sütés/

grillezés használata 
után.

Igen
2 darab

110 
perc

Semiautomatic 
Cleaning 

(Félautomatikus 
tisztítás)

A félautomatikus 
tisztítást akkor 

használjuk, ha a 
tisztításhoz az 
automatikus 

tisztítása nem 
elegendő.

RETIGO manuális 
tisztítószer: Igen - 

a 
szennyezettségnek 

megfelelően.

68 perc

*  A tisztítási folyamathoz megadott idők közelítőleges értékek, azok a kombi-gőzölő 
méretének függvényében változhatnak.

A kombi sütő rákérdez ilyenkor, hogy biztos-e 
a program választásában.

A tisztítóprogram kiválasztása és megerősítése után 
a kombi-gőzölő ellenőrzi a főzőszekrény hőmérsékletét. 
Ha a hőmérséklet meghaladja a 80˚ C-t, akkor elindítja 
a főzőszekrény hűtését. Erről a kombi-gőzölős sütő 
tájékoztatja.
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Ha a hőmérséklet nem magasabb 80˚ C-nál, ill. ha 
a hűtés befejeződött, akkor a kombi-gőzölős sütő 
megkéri a tisztítószer behelyezésére.

 A tisztítópor kezelése során tartsa be a vegyi 
anyagok kezelésével kapcsolatos korábban 
ismertetett utasításokat!

A tisztítószer alkalmazásának módja:
• Vágja le a zacskó sarkát a megjelölt helyen!
• Öntse a zacskó tartalmát a főzőszekrény alján 

található leeresztő fedelére!

• Zárja be a kombi-gőzölős sütő ajtaját!

Erre a kiválasztott program automatikusan elindul, 
a képernyő tájékoztatja, hogy a program éppen hol tart, 
ill. mutatja a fennmaradó tisztítási időt.

A tisztítási folyamat befejeztét hangjelzés és 
üzenet jelzi. A kombi-gőzölős sütő ezzel készen áll 
a használatra.

10.3 A tisztítási folyamat megszakítása

A tisztítási folyamatot a „STOP” gomb 
megnyomásával szakíthatja meg. A rendszer megkérdi, 
hogy biztos-e ebben. Igen esetén a folyamat leáll és 
elindítja - kb. 5 percig - az öblítés programot.  A tisztítást 
ennek végén áll le teljesen. Ha nem erősíti meg 
a megszakítás-kérelmét, akkor a folyamat végrehajtása 
a megállítás pontjától folytatódik.

10.4 Félautomatikus tisztítás

A berendezés először a kombi-gőzölőt hűti le az 
elfogadható 80° C-os hőmérsékletre (ha erre szükség 
van). Ezután a rendszer megkéri Önt, hogy használja 
a RETIGO manuális tisztítószert. Hagyja a manuális 
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tisztítószert a megfelelő ideig hatni - kb. 50 percig. Az 
idő eltelte után a kombi-gőzölő megkéri Önt, hogy 
alaposan mossa/öblítse ki a főzőszekrényt a beépített 
zuhannyal. A manuális tisztítási folyamat ezzel 
befejeződött.

A tisztítási folyamat végén ellenőrizze 
a főzőszekrényt! Alaposan öblítse ki a tisztítószer 
minden maradékát a manuális zuhannyal vagy 

vízzel!
Ha a kombi-gőzölős sütőt nem használja rögtön, 
akkor javasoljuk, hogy hagyja az ajtaját nyitva 
(pl. éjszakára,...).

A tisztítószer csomagolását a szokásos módon 
selejtezze le - a műanyag csomagolást a kijelölt 
gyűjtőhelyen adja le.

Soha ne hagyja a kiszerelést ott, ahol ahhoz 
könnyen hozzáférhetnek!

11. Extrák

Az „Extras” (Extrák) részen férhet hozzá a kombi-
gőzölős sütők speciális funkcióihoz, pl. itt melegítheti 
elő vagy hűtheti le a kombi sütőt egy előre megadott 
értékre. Ezen funkciókkal a főzőszekrény aktuális 
hőmérsékletét változtathatja, ha a technológiai folyamat 
indítása az adott hőmérsékletnél nem engedélyezett. 

Az „Extras” (Extrák) részen férhet hozzá az USB 
csatlakozóhoz, hogy archiválja vagy rögzítse a kombi-
gőzölős sütő programjait; ezen a részen lehet a főzési 
folyamat HACCP adatait ellenőrizni.

Az „Extras” (Extrák) rész kiválasztásához nyomja 
meg az „Extras” (Extrák) gombot.

A kombi-gőzölős sütő a következő funkciókat ajánlja 
fel:
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11.1  „Low temperature cooking” (Alacsony 
hőmérsékletű főzés) opció (LTC)

A funkció segítségével azon ételeket készítheti el, 
amelyek hosszabb főzési időt vagy lassabb főzési 
folyamatot igényelnek (pl. a nagy méretű húsok).

Az LTC beállítása kétféle módon történhet:

- Leállítás szonda alapján
- Leállítás idő alapján

11.1.1 Leállítás szonda alapján

A szonda a kombi sütő alap tartozéka. A szonda az 
étel belsejében méri a hőmérsékletet. Ha a hőmérséklet 
az étel belsejében egy adott, előre beállított 
hőmérsékletet elér, akkor a főzési folyamat leáll 
(befejeződik).  A beállítás módja:

a) Válassza ki a „Low temperature cooking” 
(Alacsony hőmérsékletű főzés) elemet az „Extras“ 
(Extrák) menüben!

b) Erre az opció 3 alap-módja jelenik meg. Válassza 
ki a megfelelőt, pl. a „Hot air” (Forró levegő) opciót, 
majd erősítse meg a kiválasztását az „OK” gomb 
megérintésével.

c) Majd válassza ki a „Termination by Core probe“ 
(Leállítás szonda alapján) elemet, és erősítse ezt meg 
az „OK” gombbal.

d) A beállítás legutolsó lépése annak a hőmérsékletnek 
a megadása, amelyet az étel belsejében el szeretne 
érni. Ennek a hőmérsékletnek az elérésekor az LTC 
leáll (befejeződik).

Kattintson a piros keretre, amelyben a hőmérsékletet 
látja. Ha a keret el kezd villogni, akkor a megfelelő 
hőmérsékletet a nyilakkal vagy egyszerűen a képernyő 
megérintésével állíthatja be. Minimális hőmérséklet: 
45° C, maximális hőmérséklet 75° C.

e) A beállítást erősítse meg az „OK” gombbal. Erre 
a főzés első lépésének képernyője jelenik meg. Az első 
lép előzetes beállítása:

Hőmérséklet:  120° C
Idő:    10 perc
Mód:    Azonos, a 2. pontban 

előzetesen beállítottal.
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A második lépés megegyezik a saját 
beállításunkkal. A „Recipes“ (Receptek) ikon 
megérintésével ellenőrizheti és módosíthatja a 
beállított lépéseket. (Lásd a 8.2.1 „Saját receptek 
létrehozása“ c. pontot.)

f) Ha a paraméterek helyesek, akkor a folyamatot 
a „Start“ gomb megnyomásával indíthatjuk el.

11.1.2 Leállítás idő alapján

Az LCT a beállított főzési idő alapján áll le.
Az első két beállítási lépés megegyezik a 11.1.1 a) 

és b) pontjaival.

c) Ezután válassza ki a „Termination by time“ 
(Leállítás idő alapján) elemet, és erősítse ezt meg az 
„OK” gombbal.

d) Erre az idő- és a hőmérséklet-beállítás jelenik 
meg. Ezeket az értékeket a 11.1.1 a) pontjában 
ismertetett módon módosíthatja.

A következő lépés megegyezik a 11.1.1 e) pontjával.

11.2  „Overnight cooking” (Éjszakai főzés) 
opció (OC)

Az opció segítségével a kombi-gőzölőt éjszaka 
használhatja, hogy az a következő napra készítse el az 
ételt. 

A paraméterek beállítása az LTC paramétereivel 
teljesen azonos módon történik (lásd a 11.1-es pontot). 
A különbség annyi, hogy a főzési folyamat után a kombi-
gőzölő COOK&HOLD (FŐZÉS és TARTÁS) módra vált 
és az étel hőmérsékletét 85° C-on tartja.

11.3 „Rack timing” (Polc időzítés) opció (RT)

Az opció segítségével az egyes polcokhoz különböző 
időket rendelhet hozzá. A funkcióval különböző típusú 
ételeket készíthet egyidőben (azonos hőmérsékleten).

Az RT az „Extras“ (Extrák) menüben található.
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Az „RT“ funkciót beállíthatja:
- Manuálisan.
- Az előre beállított programok használatával.

11.3.1 Manuális beállítás.

Nyomja meg az RT gombot. Először állítsa be az 
alap módot (forró levegő, kombi vagy gőz).

Majd állítsa be az időt, hőmérsékletet és a többi 
funkciót (szelepforgatás, ventillátor sebessége, 
folyamatos világítás és fél elektromos teljesítmény).

A paraméterek beállítása után nyomja meg 

a „START“ gombot .
A következő képernyőn kiválaszthatja, hogy melyik 

polchoz szeretne időt megadni. A kiválasztott polcok 
piros színnel jelennek meg, és a megadott idő 
visszaszámlálása elindul. Az időt az adott polc 
számának megérintésével lehet módosítani.

Megjegyzés: A polcok száma tetszőleges.

Az idő letelte után a hangjelzés megszólal és 
a megfelelő polc villog. Kattintson a polcra 
a kikapcsoláshoz.

Ha a polcot az idő letelte előtt szeretné befejezni, 
akkor állítsa az időt: 0:00-ra.

Az RT teljes befejezéséhez nyomja meg a „Start” 
gombot. 

11.3.2 RT programok

Az RT programokat az „All programs” (Minden 
program) > „Options” (Opciók) menüben hozhatja 
létre. 

Az RT programot a rendszer speciális ikonnal  
menti.

 Ha egyszerre több ételt készít ugyanabban a főzési 
módban és ugyanazokkal az extra funkciókkal, akkor 
használja a „Rack timing programs“ opciót - (Polc 
időzítés programokat). Így nem kell emlékeznie az 
egyes ételek eltérő elkészítési idejére.
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Példa: RT programok használata különböző 
steakek grillezéséhez.

a) A fenti képnek megfelelően hozza létre a marha-, 
a disznó- és a csirke-steak RT programokat. Ezen 
programok mindegyike azonos hőmérsékletet, 230° 
C-t, meleglevegős módot és azonos extra funkciókat 
használ (jelen esetben csak az alap ventillátor-
sebességet).

A készítés csak az időbeállításban különbözik:

Marhasteak   Idő: 6 perc

Disznósteak   Idő: 5 perc

Csirkesteak   Idő: 4:45 perc

b) Válassza ki az RT opciót az „Extras“ (Extrák) 
menüből, és állítsa be a forró levegős módot,

230° C hőmérsékletet, az alap ventilátor-
sebességet és nyomja meg a(z)  ikont. Erre az a) 
pont programbeállítása jelenik meg.

Válassza ki azt a steaket, amelyet először szeretne 
elkészíteni, majd nyomja meg a START gombot. 
Válassza ki azt a polcot, ahova a steak-rácsot fogja 
behelyezni (jelen esetben ez az 1. polc). A rendszer 
erre elkezdi az idő visszaszámlálását.

c) Ha el kell készítenie a következő steaket, pl. 
a marhát, akkor nyomja meg a polc gombot (1) és az 
RT programikont (2). Válassza ki a marhasteak (3) 
programot  

A marhasteakhez a 2-es polcon beállított időt 
a rendszer elkezdi visszaszámlálni.

d) Ha még egy steaket szeretne készíteni, pl. 
disznót, akkor annak folyamata megegyezik a c) 
pontban ismertetettel.
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11.4 „Cool down“ (Lehűtés) opció

A lehűtés opció segítségével a főzőszekrényt 
gyorsan lehűtheti tetszőleges hőmérsékletre.

A képernyőn azt a hőmérsékletet állíthatja be, 
amelyre a főzőszekrényt le szeretné hűteni. A kijelzőn 
láthatja a hőmérséklet csökkenését. 

Az adott hőmérséklet elérésére a rendszer 
hangjelzéssel fi gyelmezteti.

11.5 „HACCP” opció

A főzés közben a manuális mód/programok/könnyed 
főzés használatakor a rendszer az idő, a hőmérséklet, 
a szondahőmérséklet és a többi a folyamattal 
kapcsolatos adatot folyamatosan rögzíti. Az értékeket 
a kombi-gőzölős sütő a kijelzőn jól áttekinthető formában 
jeleníti meg.

A „HACCP” gomb megnyomása után választhat az 
egyes technológiai folyamatok közül, amelyeket 
a rendszer dátum és idő alapján rendez. 

Egy tétel kiválasztásakor a rendszer az adott 
technológiai folyamat részletes adatait jeleníti meg.
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11.6.1  Adatok rögzítése a kombi-gőzölős 
sütőről az USB eszközre

Az opció segítségével a következőket archiválhatja:

a)  „Programs” (Programok) - A részleteket lásd 
a 8. fejezetben. 

b)  „Errors” (Hibák) - A rendszer a hibaüzeneteket 
„ErrprReport_xxxxxx_yyyy_mm_dd.txt“ fájlnévvel 
másolja a pendrive-ra, ahol az „xxxxxx“ a kombi-gőzölő 
gyártási számát, az „yyyy“ a letöltés évét, az „mm“ 
a letöltés hónapját és a „dd“ a letöltés napját jelenti. 
Ha ilyen nevű fájl már létezik, akkor a fájl nevét 
a rendszer a következővel egészíti ki: „(1)“.

c) „HACCP” - A rendszer a HACCP üzeneteket 
„HaccpReport_xxxxxx_yyyy_mm_dd.txt“ fájlnévvel 
másolja a pendrive-ra, ahol az „xxxxxx“ a kombi-gőzölő 
gyártási számát, az „yyyy“ a letöltés évét, az „mm“ 
a letöltés hónapját és a „dd“ a letöltés napját jelenti. 
Ha ilyen nevű fájl már létezik, akkor a fájl nevét 
a rendszer a következővel egészíti ki: „(1)“.

11.6 „USB“ opció

A funkció használatával a kiválasztott elemeket 
elmentheti egy külső USB eszközön (pendrive-on), 
vagy onnan adatokat tölthet fel a kombi-gőzölőbe.

   A funkció csak akkor érhető el, ha az USB 
csatlakozóhoz USB eszközt csatlakoztatott, pl. 
egy pendrive-ot, amely releváns adatokat 
tartalmaz, vagy amelyre adatokat szeretne 
menteni.

Az USB eszköz csatlakoztatása után a kombi-gőzölő 
a következő funkciókat ajánlja fel:
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A képernyők megegyeznek a korábban 
ismertetettekkel.

d) Napló lista - Minden művelet listája, amely az 
elmúlt 60 napban történt. A rendszer a naplólistát „Log_
xxxxxx_yyyy_mm_dd.txt“ fájlnévvel másolja a pendrive-
ra, ahol az „xxxxxx“ a kombi-gőzölő gyártási számát, az 
„yyyy“ a letöltés évét, az „mm“ a letöltés hónapját és a 
„dd“ a letöltés napját jelenti. Ha ilyen nevű fájl már 
létezik, akkor a fájl nevét a rendszer a következővel 
egészíti ki: „(1)“.

A képernyők megegyeznek a korábban 
ismertetettekkel.

e) SW hibanapló - A rendszer a szoftver hibanaplót 
„Log_xxxxxx_yyyy_mm_dd.txt“ fájlnévvel másolja 
a pendrive-ra, ahol az „xxxxxx“ a kombi-gőzölő gyártási 
számát, az „yyyy“ a letöltés évét, az „mm“ a letöltés 
hónapját és a „dd“ a letöltés napját jelenti. Ha ilyen nevű 
fájl már létezik, akkor a fájl nevét a rendszer 
a következővel egészíti ki: „(1)“.

A képernyők megegyeznek a korábban 
ismertetettekkel.

11.6.2 Adatok feltöltése az USB-ről a kombi-
gőzölős sütőre

Az opció használatával a berendezés belső 
memóriájába tölthet fel adatokat:

a)  „Programs” (Programok) - A részleteket lásd 
a 8. fejezetben. 

b)  „Melody” (Melódia)

Az opció segítségével hangokat, dallamokat tölthet 
fel a kombi-gőzölős sütőbe. A feltöltött hangokat 
kiválaszthatja a berendezés „Settings” (Beállítások) 
részén, hogy azokat bizonyos eseményekhez társítsa (pl. 
a főzés vége értesítéshez, a billentyűzet-hanghoz stb.).

c)  „Easy cooking“ (Könnyed főzés)
Az opció segítségével főző-programokat tölthet fel 

a Könnyed főzés funkcióhoz. Az opció csak az után 
érhető el, ha megadta a speciális PIN kódot.

11.7 „Stand by“ (Készenlét) opció

A „Stand by“ (Készenlét) funkcióval a kombi-gőzölőt 
alvó módba kapcsolhatja. 

Ezt az „Extras“ (Extrák) menü „Stand by“ (Készenlét) 
gombjának megnyomásával vagy a „START“ gomb 
3 másodpercig tartó lenyomva tartásával érheti el.

A „START“ gomb 3 másodpercig tartó lenyomva 
tartásával újra felélesztheti a kombi-gőzölőt.
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12. Beállítások

A „Settings” (Beállítások) részen a kombi-gőzölő 
speciális beállításait érheti el, és a kombi-gőzölős sütővel 
kapcsolatos műszaki adatokat és szerviz beállításokat - 
ezek a haladó felhasználók számára készültek.

A kombi-gőzölős sütő beállításához a következő 
funkciók érhetők el:

12.1  „User settings“ (Felhasználói beállítások) 
opció

A funkció segítségével beállíthatja az időt, 
a hangokat, a kijelzőt, az alapértelmezett értékeket, 
a zárakat (reteszeket), a főmenüt és további más 
beállításokat. A „User settings“ (Felhasználói 
beállítások) opcióhoz PIN kód szükséges; értéke: 1001.

12.1.1 „Time” (Idő) beállítása 

A pontos idő (értsd: óra, perc) a gomb segítségével 
állítható be. 

12.1.2 „Sounds” (Hangok) beállítása

Az opció segítségével a kombi-gőzölős sütő által 
jelzett egyes eseményekhez hangokat vagy 
hangjelzéseket rendelhet hozzá (pl. a főzés vége 
értesítéshez, a billentyűzet-hanghoz stb.), ill. itt 
módosíthatja a hangerősséget és a hangjelzés hosszát.

Nyomja meg a „Sounds” (Hangok) gombot és 
válassza ki azt az eseményt, amelyhez hangjelzést 
szeretne rendelni, vagy annak hangjelzését módosítani 
szeretné (pl. válassza ki az „End sound” (Főzés vége 
hangjelzés) elemet).

Erre megjelenik a menü. 
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A „Melody“ (Melódia) gomb megnyomására 
módosíthatja magát a hangot. A „Setting“ (Beállítás) gomb 
megnyomására módosíthatja a hangjelzés hangerejét 
vagy hosszát. A „Play“ (Lejátszás) gomb megnyomására 
lejátszhatja a hangot annak ellenőrzéséhez.

Saját hangokat a listához az „Extras” (Extrák) 
részen adhat hozzá (lásd a 11.6.2 „Adatok feltöltése 
az USB-ről a kombi-gőzölős sütőre” c. pontot).

12.1.3 „Display” (Kijelző) beállítása

Itt a képernyő fényerejét állíthatja.

12.1.4  „Default values” (Alapértelmezett 
értékek) beállítása

A RETIGO vállalat egyes funkciókhoz (forró levegő, 
gőz, FŐZÉS és TARTÁS, polc-időzítés, gyári beállítások 
visszaállítása) alapértelmezett értékeket állított be. 
Ezek értékeit saját igényeinek megfelelően 
módosíthatja.

Alapértelmezett értékek

a) Főzés - az alapértelmezett értékeket az alap - 
meleg levegő, kombinált és gőz - módoknál lásd a 6. 
fejezetben.

b) Polc-időzítés

„Forró levegő” mód  
Idő    2 perc
Hőmérséklet  180° C
Páratartalom  0%

„Kombinált“ mód  
Idő    2 perc
Hőmérséklet  160° C
Páratartalom  50%

„Gőz”
Idő    2 perc
Hőmérséklet  99° C
Páratartalom  100%

c) FŐZÉS és TARTÁS:
Hőmérséklet   85° C
Ventillátor-sebesség  lassú, 1/4

d) Gyári beállítások visszaállítása
Ha a fenti értékek valamelyikét módosította, akkor 

a „Yes“ gomb megnyomásával visszaállíthatja a gyári 
beállításokat. 

12.1.5 „Locks” (Zárolások) beállítása

a) Programmenü zárolása
Lezárhatja a receptjeit. A lezárás után a receptek 

megjeleníthetők, de azok nem módosíthatók.

b) Futó program zárolása
Lezárhatja az éppen futó receptjét. A zárolás után az 

nem módosítható.

c) Expert (Szakértő) menü zárolása
Segítségével az Expert (Szakértő) menühöz csak 

megfelelő jogosultságokkal lehet hozzáférni. Ha 
engedélyezi az Expert (Szakértő) menü zárolását, 
akkor egy PIN kódot állíthat be a menühöz való 
hozzáféréshez. A részleteket lásd a 12.1.6-os pontban.
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12.1.6 „Main menu” (Főmenü) beállítása

Az opcióval a kombi-gőzölő főmenüjének 
megjelenését állíthatja be:

A lehetséges opciók:

a) Szokásos menü
A szokásos menü tartalma: Tisztítás, súgó, szerviz, 

könnyed főzés, receptek, manuális mód és extrák.

b) Piktogramok
A főmenüben csak piktogramok láthatók. 

A képernyő jobb alsó részén található a Menü gomb. 
Ezzel léphet be az ún. Expert (Szakértő) menübe, 
ahonnan a kombi-gőzölő minden funkcióját elérheti 
(tisztítás, súgó, beállítások, könnyed főzés, receptek, 
manuális mód és extrák). 

A hagyományos menü beállítása az Expert 
(Szakértő) menü Settings (Beállítások) elemével.

12.1.7 Egyéb beállítások 

„Standby after cleaning“ (Készenlét tisztítás 
után)

Segítségével engedélyezheti, ill. letilthatja, hogy 
a kombi-gőzölő az automatikus tisztítás után 
készenlétbe válthat-e vagy sem. Ez azt jelenti, hogy a 
gép kikapcsol. A Start/Stop gomb villog és a kézi zuhany 
nem használható.

Továbbá beállíthatja azt, hogy a kombi-gőzölő 
mennyi idő eltelte után váltson készenléti módba.
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12.2 „Info“ (Infó) 

Az „„Info“ (Infó) elem megnyomására a rendszer 
megjeleníti a kombi-gőzölős sütő üzemeltetéséhez 
használt szoftver változatát.

12.3 „Service“ (Szerviz) 

A funkcióval léphet be a szervizmenübe. A „Service“ 
(Szerviz) menübe való belépéshez PIN kód szükséges; 
értéke: 1001.

Adja meg a helyes PIN kódot, majd nyomja meg az 
„OK” gombot. A kombi-gőzölős sütő erre a következőket 
ajánlja fel:

12.3.1 „Parameters“ (Paraméterek) opció

a) Képernyőkímélő opció - itt kapcsolhatja be és ki 
a képernyőkímélőt. Ha a képernyőkímélő be van 
kapcsolva, akkor az képernyőkép eltűnik, ha a kombi-
gőzölőt 5 percig nem használják.

 A kijelző megérintésével a képernyőt 
visszakapcsolhatja.

b) Tanulás funkció - Minden egyes főzési folyamat 
után a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e 
a programot elmenteni.

12.3.2 „Language“ (Nyelv) opció

Választhat a nyelvek közül a berendezést használó 
dolgozóknak megfelelően. A nyelv módosítása nem 
változtatja meg a Könnyed főzés és a Receptek részen 
használt nyelvet.

12.3.3 „Logs” (Naplók) opció

Az opcióval a következőket jelenítheti meg:
- Hibák
- HACCP napló
- Napló
- SW hibanapló
- Üzemi adatok

a) Errors (Hibák) – A működési hibákat tartalmazza 
lista formátumban. A hibák listáját és jelentésüket lásd 
a kézikönyv végén.

b) Log HACCP (HACCP napló) - A HACCP adatok 
(hőmérsékletek, idők és módok) listáját tartalmazza. 
Az adatok dátum és időrendi sorrendben szerepelnek.
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c) Log (Napló) - Minden művelet listája, amely az 
elmúlt 60 napban történt.

d) SW error log (Szoftverhiba-napló) - 
A szoftverhibák listáját tartalmazza. A listát 
a szerviztechnikusok használják.

e) Operational data (Üzemi adatok) - Itt a gép 
általonos működésével kapcsolatos adatokat találhatja. 
Példa: sütő működésének ideje, főzési idő, szekrény-
melegítése idővel stb.

A szürke színnel jelölt részekhez csak 
a szakszerviz férhet hozzá.

 Az adatokat a rendszer kb. 60 napig menti és 
tárolja; a tárolt adatok mennyisége a kombi-
gőzölő memóriakapacitásának függvénye. 
Ennél hosszabb használatnál az új adatok 
felülírják a régebbieket. A rendszer az üzemi 
adatokat a termék teljes élettartama alatt gyűjti, 
ezek szükség esetén törölhetők.

12.4 „Flush boiler” (Bojleröblítés) opció
(csak a boileres kombi-gőzölők esetén)

A funkciót a boiler kiöblítéséhez használjuk. Azt 
akkor használhatja pl. ha a kombi-gőzölőt át szeretné 
helyezné.

13. Help (Súgó)

A súgó a kombi-gőzölős sütő használatának 
legfontosabb információit és azokat a fontos 
telefonszámokat tartalmazza, ahol segítséget kérhet - 
arra az esetre, ha sem a kézikönyv, sem a súgó nem ad 
választ a kérdéseire.

A HELP (Súgó) elem lenyomása után a következők 
közül választhat:

13.1 „Manual” (Kézikönyv) opció

A kombi-gőzölő használatához, az egyes 
fejezetekhez nyújt részletes leírást.

A nyilakkal navigálhat. Ha a lista valamely 
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eleméhez súgóra lenne szüksége, akkor érintse azt 
meg. Erre annak rövid leírása jelenik meg. Példa: 
a „Recipes“ (Receptek) funkció:

Ha több információra lenne szüksége az adott funkció-
ról, akkor kattintson a „More...” (Részletek...) gombra. 
Erre a részletes leírás jelenik meg. A nyilakkal navigálhat.

13.2  „Hot-line chef” (Mesterszakács forróvonal), 
„Hot-line service” (Szerviz forróvonal) és 
„Contact” (Elérhetőségek) opciók

Azokat a fontos telefonszámokat jeleníti meg, 
amelyekkel a szakértő mesterszakácsokat, a műszaki 
támogatást vagy a RETIGO s.r.o. vállalat műszaki vezetőit 
érheti el - akik szívesen nyújtanak segítséget Önnek.

14. VISION SÚGÓ

Megjeleníti az aktuális folyamat súgóját 
a vezérlőpanelon. A Vision súgó ismerteti az aktuális 
folyamatot és segít a további lehetséges lépéseknél.

A Vision súgó funkcióhoz nyomja meg a VISION 
SÚGÓ gombot, majd azt a gombot, amelyhez 
segítséget kér. A műveletet bárhol használhatja.

Ugyanezen információkat a „Help“ (Súgó) menüből 
is elérheti.      



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A RETIGO BLUE VISION KOMBI-GŐZÖLŐKHÖZ

51Vált. EN03/07/10

15. Gázos kombi-gőzölők

15.1 Gázégő meggyújtása

Az idő mögött található kis láng jelzi a gázégő 
működését. Ha a láng látható, akkor a gázégő működik.

Ha a gázégő működött, majd a láng valamely ok 
miatt elaludt és azt a gép indításakor nem lehet 
meggyújtani, akkor a rendszer egy hangjelzés ad és 
egy fi gyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn.

Ilyen esetben nyomja meg az „OK” gombot. Ez azt 
jelenti, hogy a gépkezelő nyugtázta a helyzetet és egy 
új gyújtással próbálkozik.
A gyújtási hibák leggyakoribb oka a gázcsap elzárása. 
Ha a gázcsap nyitva van és a berendezés ismételten 
jelzi, hogy nem tudja a gázt begyújtani, akkor hívja a 
szakszervizt!

15.2  BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK a gázos kombi-
gőzölő javításához

 Határozottan kérjük, hogy a gázos kombi-gőzölő 
elektromos- és gázcsatlakozását, annak 
üzembe helyezését, állítását és minden javítását 
csak és kizárólag szervizmérnökkel végeztesse. 
A szervizmérnök kötelessége, hogy 

megismertesse Önt a gázos kombi-gőzölő 
használatával, szervizelésével, karbantartásával 
és a rendeltetésszerű üzemeltetésével. Ezen 
tevékenységek mindegyikét a berendezés 
burkolatának bármely megbontása nélkül kell 
végrehajtani - a hidraulikus egység vízzel való 
feltöltése kivételével.

UTASÍTÁSOK
• A gázos kombi-gőzölőt a telepítés helyén érvényes 

jogszabályok, előírások és szabványok követelményei-
nek megfelelően kell telepíteni. 

• Az érvényes jogszabályok, előírások és szabvá-
nyok követelményeinek megfelelése érdekében az 
üzembentartó kötelessége a berendezés megfelelő 
üzembe helyeztetése és a gázos berendezés működé-
sének évente legalább egyszeri, szervizmérnökkel tör-
ténő ellenőriztetése.

Teendők gázszag esetén

• Zárja el a bemenő gázcsapot
• Kapcsolja ki a kombi-gőzölőt
• Nyissa ki az ablakokat
• Oltsa el a nyílt lángot
•  Ne használjon elektromos kapcsolókat és 

berendezéseket
• Hívja a tűzoltókat

Teendők gáz-égéstermék szag esetén

• Kapcsolja ki a kombi-gőzölőt
• Nyissa ki az ablakokat
•  Ne indítsa el a gázos kombi-gőzölőt és vegye fel 

a kapcsolatot a szervizmérnökkel

Felmelegítés folyamata

• Zárja el a bemenő gázcsapot
• Kapcsolja ki a kombi-gőzölőt 
• Válassza le az elektromos betápot
•  Ne indítsa el a gázos kombi-gőzölőt és vegye fel 

a kapcsolatot a szervizmérnökkel

Teendők tűz esetén

• Zárja el a bemenő gázcsapot
• Kapcsolja ki a kombi-gőzölőt
• Válassza le az elektromos betápot 
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• Oltsa el a tüzet poroltó vagy habbal oltó készülékkel 
(propángáz esetén csak a habbal oltó készüléket 
használjon)

• Ne indítsa el a gázos kombi-gőzölőt és vegye fel 
a kapcsolatot a szervizmérnökkel

Védekezés áramütés ellen

A gázos kombi-gőzölő elektromos hálózathoz 
történő csatlakoztatásához tilos hosszabbító kábelt 
vagy adaptert használni. A gázos kombi-gőzölő 
burkolatát csak az elektromos hálózatról való 
leválasztás után szabad megbontani. A gázos kombi-
gőzölő elektromos részeit csak szervizmérnök javíthatja.

A tűzveszély megelőzése

Ne tároljon robbanásveszélyes és gyúlékony 
anyagokat a gázos kombi-gőzölő közelében, amelyek a 
levegőt robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes gázokkal 
és gőzökkel telíthetik. 

Kémény ellenőrzése

A B típusú kombi-gőzölők esetén a kéményt legalább 
évente egyszer ellenőrizni kell, karban kell tartani és ki 
kell takarítani (Cseh szabvány: ČSN EN 73 4201/2008) 
- ha az adott országban érvényes előírások nem írnak 
elő ennél gyakoribb ellenőrzést (pl. 111/1981 Coll. 
előírás, amely hathavi ellenőrzést ír elő).

Kémény visszaáramlással kapcsolatos 
biztonság

A B13 típusú kombi-gőzölő biztonsági kémény-
visszaáramlás funkcióval rendelkezik. Az visszaáramlás 
esetén Err 97.2 - „Wrong stack” (Hibás kémény) 
hibaüzenetet ad és elzárja a gázt és leállítja a főzési 
folyamatot.

16. Karbantartás

16.1 Általános utasítások

A kombi-gőzölős sütő nem igényel speciális 
karbantartás, ennek ellenére azt tisztán kell tartani, és 
a zsír- és ételszennyeződéseket el kell távolítani.

Ha a berendezés belsejét naponta kiöblíti és betartja 
a többi karbantartási utasítást, akkor azzal a berendezés 
hasznos élettartamát jelentősen növelheti és 
garantálhatja annak hibamentes működését.

A gyártó és a kirendelt szerviztechnikus által 
beállított értékeket a felhasználónak tilos módosítani.

Ha az ajtót kinyitja - különösképpen, ha gőzöl - akkor 
oda álljon, ahol a kinyitott ajtón kiáramló gőz nem 
forrázhatja le. Nyissa ki az ajtót egy kissé, hogy 
kiengedje a forró gőzt, majd nyissa ki az ajtót teljesen! 
Ne spricceljen vizet a zuhanyból az ajtó üvegére és 
a lámpákra - ha a hőmérséklet 90˚ C-nál magasabb. 
Az üveg eltörhet!

A berendezés minden egyes elindítása előtt 
győződjön meg arról, hogy a vízcsap nyitva van. 
A berendezés használatának befejezte után zárja el 
a vízcsapot!

16.2 Napi tisztítás (karbantartás)

A kombi-gőzölős sütő tisztításához használja 
a kezdőmenü tisztítás funkcióját (lásd a 10. „Automatikus 
tisztítás” c. fejezetet). A következőképpen kell eljárni:

• Ha az ajtótömítés nagyon piszkos vagy zsíros, 
ill. szükség esetén vegye azt le szerszámok 
használatával (a sarkokban kezdje) és mossa 
azt le vízzel és tisztítószerrel!  

• Tegye a megszáradt tömítést vissza szerszámok 
használata nélkül (ismét a sarkoknál kezdje)!

• A tisztítás után hagyja az eszköz ajtaját kissé 
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nyitva, hogy a főzőszekrény kiszellőzhessen! 
Ezzel meghosszabbíthatja az ajtótömítés 
élettartamát.

• A berendezés tisztításához csak a gyártó által 
javasolt tisztítószereket használja (név szerint: 
(Retigo Manual cleaner, PURON K és Retigo 
Active cleaning). Kerülje a dörzshatású szerek 
használatát! Ne használjon a felületek 
tisztításához mechanikus tisztítási módszereket 
(fémszálas kaparókat stb.) A főzőszekrény 
hosszú élettartamát és a készített ételek 
minőségét csak a napi tisztítás garantálhatja.

• A hőmérséklet semmilyen körülmény esetén se 
haladja meg a 70˚ C-t, ha az eszközt 
a tisztítószerrel tisztítja! A magasabb 
hőmérsékleten a tisztítószer a főzőszekrény 
felületére éghet és ott rozsdaszerű foltokat 
okozhat. A garancia az ilyen sérülésekre nem 
vonatkozik! 

• A tisztítószerek (pl. Retigo Manual cleaner vagy 
PUREX K) használata közben legyen 
különösképpen óvatos és minden esetbe tartsa 
be a tisztítószer gyártójának utasításait és 
javaslatait! Az utasítások az Ön egészségét 
védik!

• Mindig alaposan öblítse le a főzőszekrény 
belsejét a manuális zuhannyal az automatikus 
tisztítás után - hogy lemossa a tisztítószert! Az 
utasítás ignorálása a főzőszekrény felületének 
sérüléséhez vezethet - az a magasabb 
hőmérsékletek használatakor elszíneződhet. Az 
ilyen sérülésekre a garancia nem vonatkozik!

• Soha ne tisztítsa a kombi-gőzölős sütőt savak 
használatával, ilyet ne hagyjon a berendezés 
közelében - mert ezek tönkretehetik a felületet!

• Soha ne használjon dörzshatású szemcsés 
tisztítószereket! 

• Soha ne használjon mechanikus tisztítást 
a kombi-gőzölős sütőn (ne használjon kaparókat, 
késeket, fémszálas eszközöket)!

• Ne használjon a kombi-gőzölős sütő tisztításához 
nagynyomású vizet/tisztítóeszközöket! 

• A főzőszekrény kitisztítása után hagyja az ajtót 
nyitva!

• 

 A kombi-gőzölőt minden nap a RETIGO által 
ajánlott tisztítószerekkel ki kell tisztítani, 
különben a garancia érvényét veszíti.

  A kombi-gőzölős sütő tisztítása közben mindig 
viseljen az adott munkához megfelelő és 
javasolt védőeszközt (védőszemüveget, 
kesztyűt, maszkot)! Védje saját egészségét/
épségét!

  Ha a kombi-gőzölős sütőt nem elég gyakran 
tisztítják, akkor a maradékok lerakódhatnak 
a főzőszekrény falain - ami magas 
hőmérsékleten meggyulladhat! Az ilyen 
sérülésekre a garancia nem vonatkozik!

16.3 Havi tisztítás (karbantartás)

A tiszta berendezés és a karbantartási utasítások 
hiánytalan betartása növeli a berendezés élettartamát 
és garantálja annak problémáktól mentes működését.

A havi tisztítás hasonlít a 10. „Automatikus tisztítás” 
c. fejezetben ismertetetthez. Az ott ismertetett eljárás 
mellett a ventillátor itt ismertettet alapos tisztítását és 
vízkőtelenítését tartalmazza.

16.3.1 Kombi-gőzölős sütő tisztítási eljárása:
• Hajtsa végre a 10. „Automatikus tisztítás” c. 

fejezetben ismertetett manuális tisztítás eljárást!

• Vegye ki a bal oldali polcot (azt az alsó 
csavarokból való kioldáshoz felfele kell nyomni, 
majd a polcot ki kell oldani a felső csavarokból 
és ki kell venni)!

• Oldja ki a ventillátor elején található elülső 
falat tartó reteszeket (használjon érmét 
a meglazításhoz)!
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• A bal oldal húzásával nyissa ki a belső falat! 

• Folytassa a „Tisztítás” (karbantartás) fejezetben 
ismertettek szerint, de spricceljen speciális 
tisztítószert (RETIGO Manual cleaner) a 
főzőszekrény hátoldalára, a ventillátorra, a víz-
sprinklerre (a ventillátor közepén található cső, 
amelyhez a betáp cső vezet) és a fűtő elemekre!

• A berendezés főzőszekrényének alapos 
kitisztítása után melegítse azt fel kb. 50 - 60˚ 
C-ra. A hőmérséklet semmilyen körülmény 
esetén se haladja meg a 70˚ C-t!

• Fújja be a teljes főzőszekrényt, a ventillátort, a 
vízadagolókat és a fűtőelemeket vízkőtelenítővel 
(PURON K) és várjon kb. 15 percet, hogy az 
hasson.

Alaposan öblítse ki a teljes főzőszekrényt a manuális 
zuhannyal.

• Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

• Mossa le az ajtó tömítését a tisztítószerrel.

• A főzőszekrény kitisztítása után csukja be újra 
a belső falat (a szellőztető ventillátor előtt) és 
csukja be a zárakat, ehhez fordítsa el őket és 
tegye vissza a bal oldali polcot.

• A főzőszekrény kitisztítása után hagyja az ajtót 
nyitva! Ezzel meghosszabbíthatja az ajtótömítés 
élettartamát.

• A tisztítószerek (pl. RETIGO Manual cleaner, 
PUREX K és PURON K) használata közben 
legyen különösképpen óvatos és minden esetbe 
tartsa be a tisztítószer gyártójának utasításait és 
javaslatait! Az utasítások az Ön egészségét védik!

• 
16.4  Negyedéves tisztítás (karbantartás)

A havi tisztítás hasonlít a 10. „Automatikus tisztítás” 
c. fejezetben ismertetetthez. Az ott ismertettek mellett 
a levegőszűrőt is ki kell tisztítani.

A berendezést IPX5 védelemmel láttuk el (fröccsenő 
vízzel szembeni védelemmel). Ennek érdekében (ez 
miatt) a berendezés egy extra ventilátort is tartalmaz 
a belső rész hűtéséhez - ahol az elektromos alkatrészek, 
az elektromos csatlakozás és az elektromos vezérlők 
találhatók. A berendezést a hűtőlevegőt egy 
levegőszűrőn keresztül szívja be, amely a vezérlőpanel 
alja alatt található, és a levegőt a berendezés hátoldalán 
található nyíláson fújja ki. A hatékony hűtés érdekében 
a levegőszűrőt háromhavonta tisztítani kell. Erős 
szennyeződés esetén tisztítsa azt gyakrabban!

A levegőszűrő tisztítási folyamata
Elektromos kombi-gőzölők:
• A levegőszűrő a kombi-gőzölős sütő alján, bal 

oldalt található.
• Egyszerűen vegye ki a szűrőt és tisztítsa azt 

meg meleg szappanos vízzel!
• Ezután illessze azt vissza a helyére!
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Gázos kombi-gőzölő
Kövesse az ismertetett módszert a gázos kombi-

gőzölőkhöz a levegőelszíváshoz használt második 
szűrőhöz! 

A levegőszűrő rendszeres tisztítása és 
a karbantartási utasítások betartása jelentően 
meghosszabbítja a berendezés élettartamát és 
garantálja annak problémáktól mentes működését.

16.5 Éves karbantartás

• Hajtsa végre a negyedéves karbantartást!
• Ellenőrizze a berendezés telepítését és magát 

a berendezést! A RETIGO s.r.o. vállalat kérése 
alapján ezt csak hivatalos szakszerviz végezheti.

• Csak a szakember általi telepítés és 
a karbantartási utasítások hiánytalan betartása 
növeli a berendezés élettartamát és garantálja 
annak problémáktól mentes működését.

• Egy év használat után a hivatalos szerviznek 
a IX.3 táblázatnak megfelelően ellenőriznie kell 
a telepítést és magát a berendezést.

• A berendezést annak teljes élettartama alatt 
rendszeresen ellenőrizni, felülvizsgálni és 
tesztelni kell a ČÚBP 48/1982 irányelv 
követelményeinek megfelelően.

• A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő 
tisztítással és karbantartással okozott károkra.

• A berendezés használója nem módosíthatja 
a gyártó és a kirendelt szerviztechnikus által 
beállított értékeket.

• A berendezés túlzott kopását és elhasználódását 
csak a rendszeres ellenőrzéssel és tisztítással 
előzheti meg.

Kémény ellenőrzése
(csak a gázos kombi-gőzölők esetén)

A B típusú kombi-gőzölők esetén a kéményt legalább 
évente egyszer ellenőrizni kell, karban kell tartani és ki 
kell takarítani (Cseh szabvány: ČSN EN 73 4201/2008) 
- ha az adott országban érvényes előírások nem írnak 
elő ennél gyakoribb ellenőrzést (pl. 111/1981 Coll. 
előírás, amely hathavi ellenőrzést ír elő).
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17. A RETIGO kombi-gőzölő élettartama

A berendezés élettartama 10 év a következő 
feltételek teljesülése esetén:

• Rendszeres megelőző szervizellenőrzés 12 
havonta.

• Ezeket a vizsgálatokat a RETIGO vagy 
a RETIGO által felhatalmazott vállalat 
szerviztechnikusának kell végrehajtania.

• A vevő kötelessége az ilyen szervizek 
végrehajtásának írásos igazolása.

• Az üzemeltetési kézikönyvben szereplő 
üzemeltetési utasítások szigorú betartása.

• A kombi-sütő napi karbantartása és tisztítása 
a RETIGO által javasolt tisztítószerrel (RETIGO 
ACTIVE CLEANER automatikus tisztító 
rendszerhez, RETIGO MANUAL CLEANER, 
PURON K stb.).

• Automatikus tisztítással rendelkező kombi-
sütőknél kizárólag csak RETIGO Active Cleaner 
tisztítószer használható.

• A dolgozók RETIGO mesterszakács általi 
betanítása. Ezt a szervizdokumentációban kell 
rögzíteni vagy mellékelni kell a dolgozók 
oktatását igazoló jegyzőkönyvet. 

• A dolgozók fl uktuációja esetén az új dolgozókat 
külön be kell tanítani.

ELLENŐRZŐLISTA 
 

1 A mellékelt telepítési utasítások betartása

2 Az eszköz szintezése - az legyen vízszintes

3 Ajtó beállítása

4 A berendezés hideg vízhez való 
csatlakoztatása

5 A bemenővíz nyomásának 300 – 500 kPa-ra 
való beállítása

6 A leeresztő cső hajlításának, minimális 
hosszának és átmérőjének való megfelelés

7 Legalább 50 cm-es távolság bármely 
hőforrástól

8 Legalább 5 cm-es távolság bármely érintkező 
felülettől

9 Legalább 50 cm-es tér a berendezés fölött 
a levegő szabad áramlásához

10 Elégséges hely a használathoz és 
a karbantartáshoz

11 Vízlágyító - ha a víz keménysége 10_N-nél 
nagyobb

12 A berendezés védelme biztosítékkal

13 A tűzvédelmi előírások betartása

14 A berendezés védelme biztosítékkal

15 Értesítse a vevőszolgálatot az eszköz 
állapotáról (tisztántartás és karbantartás)

16 Értesítse a vevőszolgálatot a boiler 
vízkőtelenítéséről
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18. Hibakód táblázat

HIBA MI TÖRTÉNT MIT KELL TENNI

Err 10 A víz elérte a max. szintet, de a min. 
szintet két percen belül nem érte el.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt csak a „Forró levegő” módban 
használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 11 A boiler előmelegítése 6 percnél tovább 
tartott.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt csak a „Forró levegő” módban 
használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 12
A boiler feltöltésekor a víz max. 
szintje két percen belül nem lett 
elérve.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt csak a „Forró levegő” módban 
használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 13 A boiler feltöltésekor a víz min. szintje 
két percen belül nem lett elérve.

Ellenőrizze a vízvezetéket (nyissa ki a csapot)
A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt csak a „Forró levegő” módban 
használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 14 Az elektromos betáp egyik fázisa nem 
működik. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 15

A motortúlterhelés F2 hővédelme 
aktiválódott. Azt jelzi, hogy a motor a 
beállított határértéknél jobban 
melegszik.

Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 16 A boiler előmelegítése 7 percnél tovább 
tartott.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt csak a „Forró levegő” módban 
használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 17 A boiler ürítésekor a víz szintje két 
percen belül nem érte el a min. szintet.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt csak a „Forró levegő” módban 
használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 18 A boiler ürítésekor a víz szintje két 
percen belül nem érte el a max. szintet.

Ellenőrizze a leeresztést!
A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt csak a „Forró levegő” módban 
használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 19 A boiler vízköves Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 26
A szelepforgatás motorja nem zár vagy 
a kapcsoló még mindig zárt állásban 
van. 

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt „Szelepforgatás” funkció nélkül 
használhatjuk.

Err 27
A szelepforgatás motorja nem zár vagy 
a kapcsoló még mindig nyitott állásban 
van.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt „Szelepforgatás” funkció nélkül 
használhatjuk.

Err 28 Szelepforgatás kapcsoló-hiba.
A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt „Szelepforgatás” funkció nélkül 
használhatjuk.

Err 29 Szelepforgatás motor-hiba
A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt „Szelepforgatás” funkció nélkül 
használhatjuk.
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HIBA MI TÖRTÉNT MIT KELL TENNI

Err 30 A felesleges gőzhőmérséklet-érzékelő 
hibája.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt ideiglenesen minden főzési 
módban használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 31 A leeresztéshőmérséklet-érzékelő hi-
bája.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt ideiglenesen minden főzési 
módban használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 32 A boilerhőmérséklet-érzékelő hibája.
A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt ideiglenesen minden főzési 
módban használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 33
A főzőszekrény 2. hőmérsékletérzéke-
lőjének hibája - a(z) 1221/2011 model-
leknél az alsó.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt ideiglenesen minden főzési 
módban használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 34 Szonda hiba - 1. szonda.
A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt ideiglenesen minden főzési 
módban használhatjuk. Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 35
A főzőszekrény 1. hőmérsékletérzéke-
lőjének hibája - a(z) 1221/2011 model-
leknél a felső.

A kombi-sütő egyik módban sem használható.
Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 36 Szonda hiba - 2. szonda.

A hibaüzenetet a(z) „ESC” gomb megnyomásával lehet 
törölni. A kombi-sütőt ideiglenesen minden főzési 
módban használhatjuk. A 2-es szonda nem használható. 
Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 40

A főzőszekrény hőmérséklet-biztosíté-
ka (S1, S2) vagy a boiler hőmérséklet-
biztosítéka (S3) kioldott - túlmelegedés 
elleni védelem.

Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 60-78 Elektronikus lapkahiba Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 80-90 Frekvenciaátalakító hibája Kérjük, értesítse a szervizt!

Err 95 A fúvó nem megfelelően forog. Ha a probléma nem szűnik meg, hívja a szervizt!

Err 96 A gáz nem gyulladt meg. Ellenőrizze a gázellátást és ismételje meg a gyújtást!

Err 97 Gáz-égéstermék elszívás probléma 
(csak a B13 típusú berendezéseknél)

Égéstermék visszaáramlása - kapcsolja ki az alacsony 
nyomású szellőztetést

Err 100 Rendszerhiba Kérjük, értesítse a szervizt!
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MEGJEGYZÉSEK:
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MEGJEGYZÉSEK:
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