
PERFEIÇÃO NO COZIMENTO E MAIS ...

Retigo

Deli Master
MANUAL DO USUÁRIO

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USAR



DESCRIÇÃO DAS TELAS MAIS COMUNS

UMA TELA PRINCIPAL B MODO MANUAL

A9 A1

A2

A3

Hora atual

Configuração manual de cozimento

Assar com facilidade

Cozimento

Seleção de salva

Programas Deli

Selecionando o Combi

modo de forno

Usuário e serviço

definições

Limpeza Ativa

limpeza automática

Ajuda / instruções

Configuração da tela principal

(Perfis de usuário)

Seleção de

programas marcados como

Favoritos

Selecionando anteriormente

programas usados   /

assar ou cozinhar

métodos

A10

A11

Cozimento manual

B1 Opção

Pré-aqueça / esfrie

Modo de cozinhar

seleção

Seleção de umidade

Definir a hora

Configurando o

temperatura

Configurações para outro

funções

Passo para trás

Visão geral do programa

passos

Sonda de temperatura

definições

B10 Comece a cozinhar

A1 12h00

B1 B8
B2

190 ° C

A4

A2 Cozimento manual

B3

B4

B5

B2

A5

B3
A3

Cozimento fácil

A6

B6

0:30 h: m

180 ° C

A7

B4 B9

A4 Programas Deli

B7

B8

B5
A10 A8

A9

10

F 100%

B9A5 A11 B6

Forno combinado Favoritos Últimos Dez

B7 Costas Começar B10

?
A6

Definições Limpeza

Socorro

A7 A8

C DETALHES DO PROGRAMA

(OLHADA RÁPIDA)

D FIM DE COZEDURA

Casamento checo

mini bolos

D1 Cozimento manual

D1 Informação sobre

o modo selecionado /

programa para o

processo de cozimento

Desabilite o som

sinal

Opção para imediatamente

estenda o último

etapa de cozimento

Salve o concluído

processo de cozimento como

um programa

Poder de exibição

consumo durante

o processo de cozimento

Voltar ao último

tela antes de pressionar

o botão INICIAR

C1 C5
190 ° C

C1 Opção

Pré-aqueça / esfrie

Parâmetros de etapa

Entre em outro programa

degrau

Passo para trás

Dicas do chef

Entrar / excluir

uma etapa do programa

Comece a cozinhar

Processo de cozimento concluído

D2

C2 1 C6
100% 0:06 165 ° C 100%

C2

C3

D3

2
30% 0:02 180 ° C 100%

D2
Parar o som

C3 +

+

Adicionar passo D4

C4

C5

C6

D3
Tempo extra

+ CH

D5

D4 Salvar como programa

C7

D5 Eco Logic

D6

C4 Costas Começar C7 D6 Costas



ÍNDICE

PREFÁCIO 4

SOBRE ESTE MANUAL 5

01 I INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O APARELHO 7

1.1 USO: PARA QUE É

1.2 DESCRIÇÃO DO APARELHO

1.3 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

1.4 CONTROLES: BÁSICOS

7

7

7

8

02 I SEGURANÇA DURANTE O USO 9

2.1 OPERAÇÃO SEGURA

2.2 AIDS PROTETORA

2.3 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO DO APARELHO

2.4 LOCAIS PERIGOSOS E RISCOS RESIDUAIS

2.5 USANDO ACESSÓRIOS

9

10

10

11

13

03 I CONTROLES 14

3.1 PAINEL DE TELA DE TOQUE

3.2 OUTROS BOTÕES

3.3 TECLADO

14

14

14

04 EU COZINHANDO 15

4.1 MODO MANUAL

4.2 PROGRAMAS

4.3 FÁCIL COZIMENTO / FÁCIL COZIMENTO

4.4 MULTITAREFAS

15

18

29

31

05 I EXTRAS 32

5.1 ASSADO A BAIXA TEMPERATURA

5.2 RACK TIMING

5.3 OUTRAS FUNÇÕES EXTRA

32

33

36

06 EU AJUDO 37

07 I DEFINIÇÕES 38

7.1 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

7.2 PERFIS

38

44

08 I MANUTENÇÃO 45

8.1 MANUTENÇÃO DIÁRIA

8.2 MANUTENÇÃO SEMANAL

8.3 MANUTENÇÃO SEMESTRE

8.4 MANUTENÇÃO ANUAL

45

47

49

49

09 I LIMPEZA AUTOMÁTICA 50

9.1 LIMPEZA AUTOMÁTICA: O QUE VOCÊ DEVE SABER

9.2 INICIANDO A LAVAGEM

50

51

10 I TABELA DE MENSAGENS DE ERRO 52

11 I VIDA DE SERVIÇO, RETIRADA DE OPERAÇÃO E GARANTIA 53

3



Manual do usuário | Retigo Deli Master | PREFÁCIO

PREFÁCIO

Estimado cliente,

Obrigado por adquirir um produto da Retigo sro. Somos fabricantes e fornecedores de aparelhos 

culinários profissionais especializados com um longo histórico de sucesso. Acreditamos que este 

aparelho o ajudará a implementar suas ideias com resultados excepcionais em seu trabalho diário. 

Com este aparelho, você pode produzir refeições de tal qualidade que seus clientes voltarão 

sempre.

Desejamos a você muito prazer e sucesso na utilização do Deli Master.
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SOBRE ESTE MANUAL

Este manual deve ajudá-lo a compreender facilmente como operar o Deli Master e informá-lo 

sobre suas opções e capacidades.

A documentação completa da tecnologia do aparelho pode ser encontrada no 

site do fabricante.

SÍMBOLOS USADOS NESTE MANUAL DO USUÁRIO

Neste manual, você encontrará símbolos com os seguintes significados:

SÍMBOLO SIGNIFICADO

QUANDO EM DÚVIDA

Na prática, freqüentemente surgem situações imprevisíveis que não podem ser incluídas e descritas neste 

manual do usuário. Portanto, quando você não tiver certeza do que fazer, sempre entre em contato com o 

fabricante:

Estes símbolos significam "ATENÇÃO" e 

"AVISO", eles informam sobre coisas que 

podem causar lesões graves ao usuário e / 

ou danos à máquina. Além disso, eles 

indicam uma importante instrução, recurso, 

método ou questão que deve ser seguido ou 

considerado durante a operação ou 

manutenção do aparelho.

RETIGO sro

Láň 2310

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

+ 420 571 665 511 
INFO@RETIGO.CZ

WWW.RETIGO.CZ
este

informações relacionadas com o aparelho ou seus 

acessórios.

Este símbolo é uma referência a outro 

capítulo do manual.

isto indica de outros procedimento

opções que você pode, mas não 

necessariamente precisa, aplicar.

Símbolo fictício para um ícone de determinados 

menus ou programas e para pictogramas.

símbolo indica útil

Em caso de dúvidas ou dúvidas, não hesite em entrar em contato com os profissionais treinados 

nos seguintes telefones:

VENDEDORES PROFISSIONAIS:

+ 420 603 571 360

+ 420 604 568 562

CHEFS PROFISSIONAIS:

+ 420 734 751 061

+ 420 727 867 220

VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO

Estas relações manuais com os aparelhos RPty e os seguintes modelos:

MODELOS ELÉTRICOS

2E0611IA, 2E1011IA

TÉCNICOS DE SERVIÇO PROFISSIONAL:

+ 420 571 665 560

Ao entrar em contato com o fabricante ou profissionais treinados, tenha em mãos as informações 

básicas do seu aparelho. Estas informações encontram-se na placa do modelo - consulte o capítulo 

"Identificação do aparelho".

PARA QUEM É O MANUAL?

Este manual destina-se a qualquer pessoa que entre em contato com o aparelho apenas durante sua 

manutenção ou operação. Essas pessoas devem estudar o manual cuidadosamente antes de iniciar 

qualquer tipo de trabalho com o aparelho.

Uma descrição detalhada dos dados indicados na placa do modelo pode ser encontrada no 

parágrafo "Identificação do aparelho".

INFORMAÇÃO ESSENCIAL

Estude o manual cuidadosamente. O manual deve ser considerado parte inseparável do aparelho. 

Portanto, guarde-o para uso futuro.

ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CLIENTE

A documentação do cliente é composta por duas partes:

- Instruções de transporte e instalação

- Instruções de operação

Siga as suas instruções à risca, não só para facilitar a utilização do aparelho, mas também para garantir a 

sua utilização ideal e longa vida útil.

Não ligue o aparelho a menos que esteja bem familiarizado com todas as instruções, proibições e 

recomendações indicadas neste manual, especialmente aquelas no capítulo "Segurança durante 

o uso".

As ilustrações e imagens contidas neste manual do usuário podem nem sempre corresponder à 

realidade, seu objetivo é a descrição dos princípios básicos do dispositivo.
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O PRINCIPAL TÓPICO DAS INSTRUÇÕES DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

- Informação básica: descreve as funções e as partes principais do aparelho relevantes para a 

sua instalação

Segurança: descreve a segurança e as medidas adequadas durante a instalação

Transporte: contém as informações necessárias sobre como mover o aparelho e manuseá-lo 

no local de instalação

Posicionamento: descreve e especifica regras para selecionar o local de instalação

Instalação: descreve a configuração do aparelho, a realização das ligações elétricas, a 

ligação do gás (apenas para modelos a gás), a ligação da água e do esgoto e, por fim, o 

arranque.

Descomissionamento: descreve as tarefas necessárias no final da vida útil do aparelho, 

incluindo a sua eliminação.

Dados técnicos: contém todos os esboços dimensionais e dimensões de conexão

-

-

-

-

-

-

IDENTIFICAÇÃO DO APARELHO

A placa do modelo encontra-se no lado direito do aparelho, na parte inferior. A placa do modelo lista o 

fabricante do aparelho, dados técnicos sobre o aparelho e a marca CE, indicando que o produto está 

em conformidade com todos os requisitos das normas ČSN, EN, IEC e decretos governamentais.

Modelos elétricos

A - Nome da marca

B - Modelo

2E - método de geração de 

calor:

E - elétrico

1221 - Tamanho da máquina:

0611 - DM5

1011 - DM8

I - método de geração de 

vapor:

Eu - injeção

B - caldeira

A - método de controle do ventilador 

do motor:

A - conversor de frequência Z - 

sem conversor de frequência

C - Parâmetros elétricos

UMA

B

C

PRINCIPAIS TÓPICOS DO MANUAL DO USUÁRIO

- Informação básica: descreve as funções e as partes principais do aparelho relevantes para a 

sua instalação

Segurança: descreve a segurança e as medidas adequadas durante a instalação

Controles: descreve os principais elementos de controle do aparelho

Operação de software: contém instruções para trabalhar com o software de controle ao cozinhar e 

usar as funções especiais “Extras” para tratamento térmico. Também descreve configurações, 

importação e exportação de dados e trabalho com perfis.

Limpeza: descreve métodos de limpeza, procedimentos de trabalho e etapas para limpeza e o manipulação 

do aparelho pelo operador.

Manutenção: contém as instruções, plano de manutenção e manuseio do aparelho durante a 

manutenção.

-

-

-

-
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01 I INFORMAÇÕES BÁSICAS

SOBRE O APARELHO

1.1 USO: PARA QUE É 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Conector USB de filtro 

de ar e poeira

Tampa do dreno

Pernas ajustáveis   em altura

Bandeja de condensação para o vidro interno com drenagem automática Porta com vidro 

externo arredondado

Clipes de fixação de vidro interno Sonda 

de temperatura

Maçaneta

Iluminação interior

Vidro interno que pode ser aberto nas prateleiras para 

recipientes Gastronorm da porta

Aba de ventilação de vapor em excesso 

Chaminé de ventilação

O Deli Master é um aparelho universal, destinado principalmente para assar e torrar assados. No 

modo de forno combinado, permite realizar todos os tipos de cozedura, como assar carnes e 

assar massas, fritar, gratinar, grelhar, estufar, cozer a vapor, cozer a baixa temperatura, assar a 

baixa temperatura durante a noite, etc. Refeições são preparados no modo manual ou no modo 

automático usando programas.

Além disso, o aparelho pode ser usado para regenerar alimentos, como um revisor, para enlatar e 

secar frutas.

USO CORRETO DO APARELHO

O aparelho só pode ser utilizado para a preparação a quente de vários tipos de alimentos. Isso 

envolve vapor, ar quente ou uma combinação dos dois. Os alimentos devem ser sempre colocados em 

recipientes gastronômicos padronizados, bandejas dimensionadas para a panificação ou acessórios 

padronizados exclusivamente do fabricante.

Os recipientes para cozinhar utilizados devem ser de aço inoxidável, cerâmica, plástico 

resistente ao calor ou aço esmaltado.

O aparelho destina-se exclusivamente a uso profissional na área culinária.

•

•

•

Qualquer uso do aparelho fora das áreas de aplicação, incluindo modificações nos 

componentes de segurança ou operacionais sem a permissão do fabricante, é considerado um 

uso não conforme a sua finalidade. A empresa não se responsabiliza por danos resultantes de 

tal uso; o usuário assume todos os riscos.

O usuário também é responsável por respeitar as condições prescritas pelo fabricante para a 

instalação, operação e manutenção do aparelho, que deve ser mantido e reparado apenas por 

pessoas familiarizadas com o mesmo e instruídas sobre seus riscos.

LIMITAÇÕES DE USO DO APARELHO

O seguinte não deve ser colocado no aparelho:

- nenhum alimento em potes fechados ou embalagens

- nenhum item facilmente inflamável com um ponto de ignição inferior a 260 ° C, como, por exemplo, óleos de baixo ponto 

de inflamação, gorduras, lenços (panos de limpeza)

- sem pó seco ou granulado

1.3 ACESSÓRIOS OPCIONAIS
1.2 DESCRIÇÃO DO APARELHO

18 17 3 16 14 10 15 11

GASTRONORMPANAS E BANDEJAS PARA ASSAR

Os tabuleiros e tabuleiros Gastronorm servem não apenas como recipientes para cozinhar e assar, mas também 

são adequados para transportar, servir e armazenar as refeições. Eles contribuem significativamente para aumentar 

a eficiência do trabalho - quando alguém planeja seu trabalho corretamente, muitas vezes é desnecessário 

transferir alimentos cozidos ou assados   de uma panela ou bandeja para outra.

Cumpra os códigos de segurança no local de trabalho ao manusear recipientes gastronormes, consulte 2. 

SEGURANÇA DURANTE O USO.

2

4

STANDS

Os acessórios essenciais para o Deli Master são suportes e adaptadores de aço inoxidável para a opção 

de inserir recipientes GN1 / 1 gastronorm.

5

8

VISION VENT HOOD

A coifa de condensação Vision Vent permitirá que você mantenha um clima agradável em sua 

cozinha, graças ao forte desempenho do escapamento e à comutação inteligente. O Vision Vent é 

destinado aos fornos Deli Master DM5 e DM8.

6

7

1 12 9

13

1

2. Painel de controle

3. Parede interna removível na frente do ventilador

4. Tampa lateral

Chuveiro de mão automático
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PISTOLA DE ÓLEO

Os fornos Deli Master podem, da mesma forma, como os fornos combinados, também ser usados   para fritar. 

Uma pistola de óleo é uma ferramenta especial que permite poupar até 2/3 dos custos relacionados com o 

consumo de óleo na cozinha ou na fritura no aparelho. Graças ao bico estreito, pode-se revestir perfeitamente 

os alimentos com uma camada muito fina de óleo e manter a bela cor dos alimentos fritos, mantendo o 

consumo de óleo ao mínimo. Graças ao bico trocável, a pistola de óleo pode ser utilizada para outros 

materiais viscosos utilizados na indústria alimentícia, como o chocolate.

VISION SMOKER

O gerador de fumaça Vision Smoker é um acessório simples compatível com Deli Master e todos 

os fornos combi Retigo. Graças a comandos simples, com opção de fumar até três horas 

ininterruptas e à sua manutenção simples, o Vision Smoker vai permitir-lhe animar as refeições 

oferecidas ou alargar o menu com especialidades fumadas.

Ao trabalhar com a pistola de óleo e o Vision Smoker, observe a segurança no local de trabalho 

conforme descrito nos manuais do usuário deste aparelho.

1.4 CONTROLES: BÁSICOS

TURNINGON ANDOFF

O aparelho está permanentemente conectado à rede elétrica e é ligado e desligado ao pressionar 

um interruptor de energia principal externo. A sua localização é determinada pelo operador do 

aparelho aquando da instalação e você, como utilizador, deve ser informado da sua localização. 

Durante o uso normal, basta colocar o aparelho no modo Standby pressionando o círculo branco sob 

o display e, em seguida, o botão Standby.

ABRINDO E FECHANDO A PORTA

A porta do aparelho está equipada com um mecanismo de fecho que permite a abertura para a mão 

direita ou esquerda. Mover a alavanca para o lado liberará a trava da porta. Puxe a maçaneta para 

abrir a porta.

Para fechar a porta, empurre a maçaneta (batendo).

8
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02 I SEGURANÇA

DURANTE O USO

O aparelho não pode ser operado sem um certo cuidado, atenção e bom senso. Embora o 

aparelho tenha sido projetado e fabricado para atender a todas as normas internacionais de 

segurança, o usuário é o principal responsável por sua segurança pessoal durante a operação do 

aparelho. O fabricante do aparelho não se responsabiliza por lesões pessoais, danos ao 

equipamento ou ao meio ambiente causados   pelo não funcionamento do aparelho de acordo 

com o manual ou pelo não cumprimento das normas de segurança aplicáveis.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Antes de ligar o aparelho, é absolutamente necessário estudar o capítulo

"Segurança durante o uso", junto com este capítulo.

Se tiver dúvidas sobre a instalação, funcionamento ou segurança do aparelho, contacte o seu 

fornecedor.

Caso ocorra algum dano ao equipamento elétrico, é necessário providenciar imediatamente os 

reparos; um aparelho danificado não deve ser usado.

Não bloqueie as saídas de ventilação do aparelho com objetos e, principalmente, não coloque utensílios 

de cozinha, tecidos ou outros itens sobre o aparelho. Certifique-se de que o vapor sai livremente das 

aberturas na parte superior do aparelho.

Antes de usar, verifique a câmara de cozimento do aparelho. Remova todos os alimentos restantes, 

resíduos de agentes de limpeza ou outros objetos e enxágue bem a câmara de cozimento com o 

chuveiro de mão.

Certifique-se de não borrifar ou borrifar água no aparelho e não coloque objetos com água 

sobre ele.

Não coloque fontes de chama aberta sobre ou perto do aparelho.

•

•

•

•

•

•

•

Este capítulo fornece as informações mais importantes sobre como trabalhar com segurança e proteger a 

saúde do usuário e de todas as outras pessoas que entram em contato com o aparelho ou seus acessórios.

2.1 OPERAÇÃO SEGURA

GERALMENTE

O aparelho só pode ser usado por pessoal autorizado, qualificado e treinado para operá-lo. 

Pessoas não autorizadas a usar e não foram treinadas em seu funcionamento nunca devem 

ser autorizadas a manuseá-lo, mantê-lo ou realizar atividades contrárias ao seu uso. Essa 

atividade não profissional pode causar ferimentos ou danificar o aparelho.

Organize treinamento regular sobre como operar o aparelho. Isso evita lesões ocupacionais e 

danos ao aparelho.

Este aparelho deve ser usado apenas para a preparação de alimentos e de acordo com o manual. 

Qualquer outro uso está em conflito com sua finalidade e é considerado perigoso.

Por motivos de segurança, não remova as tampas rígidas nem tente entrar no aparelho - risco de 

ferimentos por choque elétrico. O dispositivo não contém componentes que o usuário possa 

manipular. O reparo de qualquer defeito ou manutenção além do descrito neste manual deve ser 

feito por um técnico de serviço qualificado.

Não instale qualquer fonte de calor nas proximidades do aparelho (como fritadeiras, grelhadores, 

fogões, placas quentes, etc.).

Requisitos detalhados relacionados à localização do aparelho são fornecidos nas 

instruções de transporte e instalação.

Não trabalhe com o aparelho se sofrer de tonturas, desmaios ou outra fraqueza ou falta de 

concentração ou se estiver sob a influência de drogas ou álcool!

É estritamente proibido remover ou danificar as etiquetas coladas ao aparelho.

Opere o aparelho apenas em perfeitas condições de funcionamento. Não faça nenhuma alteração nele.

Siga o plano de inspeção prescrito, siga as instruções no manual do usuário, cumpra os 

regulamentos geralmente aplicáveis   para aparelhos a gás.

Não coloque nada perto do aparelho em que possa tropeçar. Mantenha o local de trabalho (incluindo 

vias de acesso) limpo e organizado.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DURANTE O USO DO APARELHO

Não continue a utilizar o aparelho se tiver a menor dúvida quanto ao seu funcionamento seguro ou se estiver 

danificado. Desligue-o imediatamente, desconecte o cabo de alimentação, feche o fornecimento de água e 

entre em contato com seu fornecedor.

Se o ruído aumentar além do limite permitido enquanto você estiver usando o aparelho, pare o 

aparelho e corrija a causa.

Comunique imediatamente todas as falhas ao seu superior, que deve providenciar o seu reparo.

Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado, a menos que explicitamente 

instruído pelo manual.

Use apenas os dedos para operar os botões do painel de controle. O uso de objetos afiados, 

pontiagudos ou outros para operar o aparelho anula a garantia.

Ao trabalhar com o aparelho, esteja ciente de que os recipientes gastronormes, as bocas e as 

grelhas podem estar quentes. A temperatura do vidro externo da porta pode atingir temperaturas 

superiores a 60 ° C. Em todos os casos, existe o risco de queimaduras.

O vapor quente é gerado enquanto o aparelho está em funcionamento - ao abrir a porta, há 

risco de queimadura, etc. Ao abrir a porta, especialmente durante as operações de vapor, 

sempre fique de forma que não possa ser escaldado pelo vapor que sai da porta aberta. Abra 

a porta apenas parcialmente e não abra totalmente até que o vapor tenha escapado.

Se os recipientes de gastronorm estiverem mais de três quartos cheios de líquido, deve-se tomar 

mais cuidado ao manuseá-los e removê-los. Quando colocar recipientes cheios no aparelho, 

coloque-os apenas em prateleiras que possam ver. Caso contrário, o usuário pode ser escaldado. 

Tome muito cuidado ao remover recipientes gastronorm quentes - qualquer que seja o seu 

conteúdo!

Tenha especial cuidado ao trabalhar com um aparelho (conjunto de aparelhos) cuja prateleira mais 

alta esteja a 160 cm ou mais acima do solo. Neste caso, existe o risco de o recipiente do 

gastronorm virar e causar queimaduras.

Podem formar-se áreas quentes durante o processo de cozedura, especialmente nos tachos, 

grelhadores e na parte interna da porta. Use luvas de proteção sempre que manusear objetos 

quentes.

É proibido ligar o ventilador sem a tampa. Se o aparelho estiver equipado com um carrinho de 

transporte, deve sempre travar o carrinho uma vez dentro do aparelho. Ao manusear um carrinho 

cheio, deve-se usar sempre o mecanismo de travamento do recipiente gastronômico (os GNs estão 

fechados).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO DO APARELHO

• A faixa de temperatura ambiente permitida é de +4 ° C a +35 ° C.

• O ambiente não deve ser explosivo ou tóxico.

• Um extintor de incêndio ou um sistema automático de extinção de incêndio não deve ser colocado 

diretamente acima do aparelho.

• Não deve haver materiais, gases ou líquidos inflamáveis   localizados por baixo ou ao lado do 

aparelho.
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• Ao transportar recipientes de gastronorm cheios com um líquido, eles devem ser cobertos com tampas de 

vedação. Caso contrário, o usuário pode ser escaldado.

No caso de o piso ser muito irregular, os carrinhos com rodas não devem ser usados   para entrar 

ou sair do aparelho. Nunca deixe a alça do carrinho dentro de um aparelho fechado. Isso pode 

quebrar a porta do aparelho. Não puxe o carrinho sem a alça projetada para essa finalidade. Caso 

contrário, isso pode resultar em queimaduras.

Ao usar carrinhos de banquete, certifique-se sempre de que os pratos estejam colocados corretamente nas 

arquibancadas.

Para limpar os carrinhos, use sempre o programa de limpeza automática (se disponível). Caso 

contrário, use produtos de limpeza projetados para limpeza semiautomática. Não é permitido 

usar o aparelho sem o carrinho para trabalhos normais e limpeza automática!

•

•

•

2.3 ELEMENTO DE PROTEÇÃO DO APARELHO

O aparelho está equipado com elementos de segurança que tornam o seu funcionamento mais seguro. Aqui está uma 

lista dos mais importantes:

1 Interruptor principal externo

2. Tampas externas

3. Limitador de temperatura de segurança

4. Painel de controle

5. Porta com interruptor magnético

6. Posição de ventilação da porta do aparelho

7 Parede interna

2

7

5

APÓS TERMINAR; TRABALHO COM O APARELHO

Efetue a limpeza e a manutenção somente com o aparelho frio!

Remova os pedaços sólidos de comida retirando-os da câmara de cozimento

- nunca os despeje no ralo do aparelho.

Os agentes de limpeza e descalcificação devem ser usados   apenas de acordo com as 

instruções neste manual e de acordo com as instruções para o agente individual.

Após o trabalho (por exemplo, durante a noite), deixe a porta do aparelho entreaberta.

Quando o aparelho não for usado por um longo período de tempo, desligue a água e a alimentação 

elétrica.

•

•

•

•

•

3

6

4

1

AO LIMPAR

• Tenha cuidado extra ao manusear agentes de limpeza. O contato com agentes de limpeza e seus 

vapores pode causar queimaduras ou irritação na pele, olhos e órgãos respiratórios.

• Ao manusear produtos de limpeza, use equipamentos de segurança.

• Ao dosar agentes de limpeza em pó, tenha cuidado redobrado para que eles não sejam inalados e não 

entrem em contato com os olhos e as membranas mucosas.

Nenhum dos elementos abaixo deve ser removido pelo operador. Eles podem ser removidos 

para inspeção, manutenção ou reparo apenas por uma pessoa qualificada para a tarefa.

INTERRUPTOR PRINCIPAL EXTERNO

O aparelho foi projetado para conexão permanente à rede elétrica. Conecte e desconecte a fonte de 

alimentação usando um interruptor principal externo. O interruptor serve para ligar e desligar o aparelho 

(no início do funcionamento, na realização de reparações, na instalação e também em emergências). O 

interruptor principal externo deve estar sempre facilmente acessível!

2.2 AIDS PROTETORA

Ao operar o aparelho, também é necessário usar as roupas adequadas e usar equipamento de proteção individual. 

Roupas, sapatos e equipamentos de proteção devem estar em conformidade com os requisitos nacionais de 

segurança para o seu tipo de trabalho. Principalmente, não se esqueça de usar estes itens importantes:

É proibido mexer nos circuitos de segurança, remover as tampas laterais ou realizar quaisquer 

alterações não autorizadas, que alterem a confiabilidade e a segurança desses circuitos.

óculos de segurança luvas de proteção sapatos de trabalho roupa de trabalho

COBERTURAS EXTERNAS

Todas as tampas removíveis estão firmemente conectadas ao aparelho, portanto, só podem ser removidas 

com ferramentas. As tampas evitam tocar acidentalmente as peças que transportam eletricidade. Sempre 

verifique se as tampas estão no lugar.

Ao trabalhar com o aparelho, não recomendamos o uso de:

• Cachecóis, gravatas, correntes, relógios, pulseiras, chaves, anéis ou outros objetos de metal, ou 

trabalho com bandagem inadequada.

• Componentes elétricos como marca-passos cardíacos, relógios, cartões de crédito, etc. ou outros 

itens com mídia de gravação magnética.

• Cabelo comprido e solto. Prenda o cabelo comprido com uma cobertura adequada.

LIMITADOR DE TEMPERATURA DE SEGURANÇA

Os limitadores de temperatura de segurança estão localizados na câmara de confecção, caldeira 

e quadro elétrico. Quando há temperatura excessiva, esses elementos ativam e desligam o 

aparelho. Quando há temperatura excessiva, esses elementos ativam e desligam o aparelho.

Se um limitador de segurança falhar, um código de erro será exibido acompanhado por um sinal sonoro.
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PAINEL DE CONTROLE

O painel de controle está localizado fora da área sujeita a altas temperaturas e permite desligar 

rapidamente o aparelho com a tecla STOP. O visor também mostra avarias.

O painel de controle é fixado com segurança no painel de controle frontal e evita tocar acidentalmente em 

peças condutoras. Ele só pode ser removido com uma ferramenta.

VENTILADOR

Na câmara de cocção do aparelho, atrás da parede interna, há uma ou mais rodas de ventilador 

circulando.

• Risco de ferimentos nas mãos devido ao manuseio descuidado na câmara de cozimento atrás da parede 

interna quando não está instalada corretamente no lugar.

• Risco de ferimentos nas mãos devido ao manuseio descuidado na câmara de cozimento atrás da 

parede interna durante a limpeza ou manutenção.

PORTA COM INTERRUPTOR; MAGNÉTICO

No momento em que a porta se abre, o aquecimento é desligado automaticamente e o ventilador pára 

rapidamente para limitar a saída de vapor da câmara de cozimento. Para se proteger contra escaldaduras a 

vapor, primeiro abra ligeiramente a porta e espere um pouco antes de a abrir totalmente. Para fechar a porta, 

empurre a maçaneta (batendo).

Se a porta não estiver fechada corretamente e o aparelho estiver no Começar modo, um prompt "feche a 

porta" aparecerá.

PORTA

O interior da porta e especialmente o vidro interno aquecem até uma temperatura elevada quando 

o aparelho está em funcionamento. O aparelho também gera vapor quente que sai quando a porta 

da câmara de cozimento é aberta.

POSIÇÃO DE VENTILAÇÃO DA PORTA DO APARELHO

Para proteger contra escaldaduras com vapor, a porta pode primeiro ser aberta ligeiramente. Nesta posição, a 

porta permanece parcialmente trancada. Assim que o vapor parar de sair da câmara de cozimento, a porta pode 

ser totalmente aberta.

• Risco de queimaduras pelo lado interno da porta ao abrir a porta durante ou após o processo 

de cozimento.

• Risco de queimaduras por vapor quente e fumos ao abrir o aparelho, especialmente quando a parte 

superior da porta está ao nível da face, como acontece com os conjuntos de aparelhos.

INTERNALWALL

Ele está sempre localizado dentro da câmara de cozimento, em frente ao ventilador, para evitar bater na 

roda giratória do ventilador. A parede interna só pode ser removida com ferramentas.

TAMPA SUPERIOR DO APARELHO

Nunca cubra o aparelho nem coloque sobre ele quaisquer objetos que possam pegar fogo. O seu aparelho não é uma prateleira de 

armazenamento!

Tenha cuidado e use luvas de segurança.

Em nenhuma circunstância deve remover qualquer elemento de segurança ou proteção do 

aparelho! Não faça nenhuma alteração sem a permissão do fabricante.

2.4 LOCAIS PERIGOSOS E RISCOS RESIDUAIS
• Risco de queimaduras durante o processo de cozimento.

• Risco de incêndio se a tampa for coberta ou se materiais inflamáveis   estiverem na tampa durante o 

processo de cozimento.

O aparelho foi concebido de forma a que, quando utilizado de forma adequada e em perfeitas condições técnicas, 

não represente perigo para o operador ou arredores. No entanto, durante o seu funcionamento, podem surgir 

situações que podem ser perigosas se o usuário não tiver conhecimento delas. Eles são chamados de riscos 

residuais - aqueles que permanecem mesmo depois que todas as medidas preventivas e de proteção foram 

consideradas e implementadas. Identifique esses perigos com antecedência e evite-os.

GASTRONORMCONTAINERS

Nunca manuseie recipientes acima do nível dos olhos que contenham líquidos quentes ou alimentos líquidos quentes e sempre 

use luvas de segurança.

Locais perigosos, tipos de perigos e seus efeitos.

• Risco de queimaduras durante o manuseio incorreto de acessórios quentes ao retirá-los do 

aparelho após o cozimento.

CÂMARA DE COZINHA

Enquanto está funcionando, o aparelho gera vapor de alta temperatura na câmara de cozimento.

FLAP E CHAMINÉ

Não coloque nenhuma parte do corpo acima dessas partes e sempre use equipamentos de segurança (luvas, 

óculos de segurança, etc.).

• Risco de queimadura em locais quentes em toda a câmara.

• Perigo de queimadura nas alças laterais (escadas / racks) de recipientes gastronorm e outros 

acessórios usados   para aquecer alimentos.

• Perigo de queimaduras devido ao escape de vapor quente da câmara de confecção quando a porta do 

aparelho é aberta.

• Perigo de queimadura devido à fuga de vapor durante o processo de cozimento.
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CHUVEIRINHO Ao manusear o aparelho, observe os regulamentos aplicáveis   para amarração de cargas e manuseio de 

equipamentos de elevação.

• Perigo de escaldamento devido ao vapor ou gordura quente ao pulverizar uma câmara de cozimento quente.

Não use o chuveiro de mão para resfriar a câmara de confecção ou para limpar quando a 

temperatura for superior a 90 ° C.

Perigo de escaldadura devido a gordura quente e vapor quando a água espirra na gordura quente.

Não borrife água diretamente na gordura quente - isso pode causar respingos e geração intensa 

de vapor.

•

•

•

• Certifique-se de que a parede interna está sempre em seu lugar e devidamente protegida contra 

afrouxamento!

• Pode ocorrer risco de ferimentos nas mãos ao deslizar ou puxar o carrinho de carga ou a cesta 

de carga.

• Ao manusear acessórios de carregamento, use sempre a alça fornecida para o efeito.

Riscos residuais
TEMPERATURA ALTA

Durante o processo de cozimento, o interior do aparelho é aquecido a alta temperatura, incluindo 

recipientes e alimentos que foram inseridos, e após a porta da câmara de cozimento ser aberta, 

esse calor escapa para o seu entorno. Por este motivo, existe o risco de queimaduras ou 

escaldaduras ao trabalhar com ou perto do aparelho.

Para reduzir ainda mais os riscos e garantir a eficácia da proteção de segurança, fornecemos 

informações sobre os riscos residuais. Para eliminá-los, estabelecemos as seguintes medidas 

técnicas e organizacionais para implementação pelo usuário. O objetivo é superar os respectivos 

perigos.

CORRENTE ELÉTRICA

Todos os componentes elétricos do aparelho são alimentados por corrente potencialmente fatal. Os 

terminais de alimentação e outros componentes elétricos permanecem sob tensão ativa mesmo quando 

o aparelho é desligado.

• O risco de queimaduras por superfícies quentes ocorre principalmente em toda a câmara de 

cozimento, incluindo o interior da porta, e em todas as partes que estão ou estiveram dentro durante o 

cozimento, como recipientes de cozimento, alças de recipientes de cozimento e grelhas.

Use as roupas de segurança prescritas, especialmente luvas de segurança!

Pode ocorrer risco de escaldamento devido ao vapor quente quando água é borrifada na câmara 

de cozimento aquecida ou a porta é aberta durante a função “Resfriamento”.

Afaste-se o suficiente do aparelho e não pulverize água na câmara de confecção aquecida 

para um arrefecimento rápido ou ao enxaguar com o chuveiro manual!

•

•

•

• Os terminais de alimentação e outros componentes elétricos permanecem sob tensão 

mesmo quando o aparelho é desligado.

No entanto, o acesso à área com componentes elétricos só é possível após a remoção de uma tampa 

rígida. Como usuário, você não está autorizado a fazer a manutenção dos componentes elétricos do 

aparelho. Existe apenas um perigo no caso de os cabos de alimentação do aparelho serem danificados, 

por exemplo, por serem colocados, torcidos, apertados, pesados, etc. de forma inadequada, etc. Além 

disso, se o aparelho se mover sozinho na estrutura com rodas, isso pode quebrar o cabo de 

alimentação.

• O risco de escaldamento ocorre quando água é borrifada no aparelho quando há um recipiente 

contendo gordura quente dentro dele.

Não borrife água na gordura quente!

Também existe o risco de escaldamento com água durante o manuseio incorreto dos 

recipientes gastronormes, ao usar recipientes gastronormes de dimensões inadequadas e ao 

usar uma placa de dimensões inadequadas em relação à alça das alças da placa do carrinho 

de banquete. Ao manusear recipientes que contenham líquidos quentes ou alimentos líquidos 

quentes, tenha cuidado extra e sempre use luvas de segurança.

•

•

•

• Ao operar o aparelho, sempre trave as rodas com o freio de estacionamento!

Se houver algum dano ao equipamento elétrico, é necessário interromper imediatamente o uso do 

aparelho e providenciar o reparo imediato por um centro de serviço autorizado.

Se não for necessário ter o aparelho sob corrente ativa, desconecte a conexão da fonte de alimentação 

principal desligando o interruptor de alimentação principal.

DETERGENTES DE LAVAGEM

Quando são usados   detergentes de lavagem, existe o risco de queimar ou irritar a pele, olhos e 

órgãos respiratórios pelo contato direto com o agente de limpeza ou seus vapores.

PARTES MECÂNICAS

Os perigos surgem apenas quando o aparelho foi instalado em uma estrutura com rodas ou foi instalado 

incorretamente (como com uma forte inclinação, não ancorado em uma superfície escorregadia ou instável, 

etc.), e seu movimento inesperado pode causar esmagamento ou aperto quando ele perde estabilidade.

• Evite o contato direto com detergentes de lavagem. Se houver risco de contato, use luvas de segurança.

• Ao dosar, tenha especial cuidado para não inalar o detergente.

• Durante a limpeza totalmente automática, não abra a porta do aparelho a menos que seja 

solicitado pelo software - há perigo de inalação de fumaça de detergente ou respingos na pele 

e nos olhos.

• Se pensa que o aparelho está mal instalado no que diz respeito à estabilidade, não 

continue a trabalhar e contacte imediatamente o proprietário para verificar a instalação.

O risco de ferimentos por peças móveis ocorre em situações em que a câmara de confecção é 

resfriada com a porta aberta - função “Cool down”, a parede interna na frente do ventilador está 

faltando, de modo que a roda do ventilador é de livre acesso.

•

12



Manual do usuário I Retigo Deli Master I 02 SEGURANÇA DURANTE O USO

CONTAMINAÇÃO ALIMENTAR

Quando os agentes de limpeza ou desincrustantes são usados   de forma incorreta, a área ao redor do aparelho, onde 

normalmente os alimentos são preparados, pode ficar contaminada. Isso pode resultar em contaminação dos alimentos.

• Nunca borrife água do chuveiro de mão no vidro da porta quente - isso pode destruí-lo!

• Após o uso, coloque sempre o chuveiro de mão em seu suporte.

• Certifique-se de que a superfície de trabalho não foi salpicada com detergente ou 

descalcificante!

• Não coloque recipientes vazios na superfície de trabalho - os alimentos podem ficar 

contaminados!

ÁGUA

Se o aparelho e seu carrinho com rodas começarem a fazer movimentos indesejados, isso pode quebrar ou 

danificar a linha de abastecimento de água, e a água que vaza pode causar escorregões e quedas.

• Antes da operação, sempre verifique se as rodas estão travadas com o freio de estacionamento! 

Mantenha a área de trabalho e os arredores do aparelho limpos e secos!

2.5 USANDO ACESSÓRIOS

SONDA DE TEMPERATURA

Ao usar a sonda de temperatura, siga o seguinte:

Use a sonda apenas para inserir em alimentos.

Não insira a sonda em alimentos congelados. Isso pode quebrá-lo! Nunca dobre com 

força o cabo de alimentação da sonda de temperatura. Nunca puxe a sonda para fora 

dos alimentos pelo cabo.

Coloque a sonda de temperatura nos alimentos de forma que não encoste no vidro da porta.

A sonda de temperatura pode estar quente - use luvas de segurança.

Retire a sonda de temperatura dos alimentos antes de retirar os alimentos do aparelho e 

coloque-a no suporte da sonda.

Quando a sonda não estiver em uso, mantenha-a no suporte da sonda.

Nunca deixe a sonda de temperatura pendurada fora da câmara de cozimento

- a porta pode fechar e danificar.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHUVEIRINHO

Ao usar o chuveiro de mão, siga o seguinte:

O chuveiro de mão só pode ser usado para limpar a câmara de confecção.

O chuveiro de mão funciona apenas dois minutos depois que a porta é aberta. Depois disso, ele desliga 

automaticamente.

Nunca use o chuveiro de mão quando o aparelho estiver quente. Deixe esfriar abaixo de 65 ° 

C.

Nunca use o chuveiro de mão para resfriar a câmara de cozimento quando a temperatura 

dentro da câmara de cozimento for superior a 90 ° C - isso pode destruir o vidro interno da 

porta e causar a deformação da câmara de cozimento!

•

•

•

•

13



Manual do usuário I Retigo Deli Master I 03 CONTROLES

03 I CONTROLES

3.1 PAINEL DE TELA DE TOQUE 3.3 TECLADO

Os significados dos botões (ícones) encontrados nas telas mais comuns são fornecidos nas 

figuras A, B, C, D. As funções básicas dos botões são selecionadas tocando suavemente no ícone 

no painel. As funções estendidas são então ativadas pressionando e segurando o botão por mais 

de 2 segundos.

O sistema também possui teclados. Eles são controlados da mesma forma em todos os modos e 

funções do aparelho.

TECLADO NUMÉRICO BÁSICO

Serve para inserir valores.

BOTÕES FREQUENTEMENTE RECORRENTES

O sistema possui botões que são comuns para os modos e funções individuais do aparelho. Seus 

significados são os seguintes:

Exclua valores.

1

4

7

- 1

2

5

8

0

3

6

9

+ 1

Costas

Pressione o botão para ir para a etapa anterior.

Correção rápida de

valores.

- 1 + 1

Está bem

Pressione o símbolo para confirmar sua seleção.

Tempo non-stop, non-

parar o desempenho de

uma função.

Costas

Está bem

Pressione para iniciar o processo de cozimento, limpeza, etc.

Começar

TECLADO ALFANUMÉRICO ESTENDIDO

Para inserir letras, símbolos e números.

Pressione para interromper o processo de cozimento atual e 

exibi-lo na tela D.

Pare

qwertzuiop

Mude o caso.

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Alterne entre um teclado com letras 

e um teclado com números / 

símbolos.

123

3.2 OUTROS BOTÕES Costas

123 Está bem

O botão Visão serve para:

a) mudar para o modo multitarefa

b) ligar o sistema de controle

c) coloque o aparelho em modo de espera.

d) modo de calibração de tela após manter pressionado o botão por 

mais de 2 segundos

Exclua caracteres.

4 / 4,4

Barra de espaço.

Opções de teclado. Selecione

linguagem e estilo

(QUERTY-QUERTZ).

Alternar entre um teclado com 

números / símbolos e

um teclado com letras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Pressionar o símbolo exibirá a tela principal (A).

@:

; _ # () / \ +

Quando pressionado, o sistema de controle entrará no modo de 

suspensão e a tela será desligada. O modo de suspensão é 

indicado ao usuário pelo piscar regular do botão Vision. O sistema 

é ativado pressionando o botão Vision.

.

,

? !

' "

abc

Estar por

Costas

abc Está bem

?

Exclua caracteres.

Pressione-o para chamar uma dica rápida para as funções individuais do 

sistema de controle.

Socorro

Pressione-o para iluminar permanentemente a câmara de cozimento e 

pressione-o novamente para desligar a luz. A iluminação só acende quando a 

porta da câmara de confecção é aberta.

Barra de espaço.

Luz

Luz

Pressione para mostrar ou ocultar outras linhas que oferecem 

funções estendidas do aparelho.
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04 EU COZINHANDO

4.1 MODO MANUAL

Esta opção é utilizada pelos usuários, que desejam ter os parâmetros do processo de cozimento ajustados 

exatamente de acordo com suas necessidades. Defina os parâmetros de cozimento manualmente de acordo 

com seu próprio critério e experiência.

Pressionar a opção A2 exibirá o Modo manual ( B).

B1 PRÉ-AQUECIMENTO DA CÂMARA DE COZINHA

Fora.

As funções a seguir serão mostradas em uma nova linha 

quando o símbolo de seta para baixo for pressionado.

INJEÇÃO

Permite aumentar o nível de umidade na câmara 

de cozimento. É adequado para produtos 

assados   que requerem

uma crosta crocante e um centro macio (pão, 

baguetes, pãezinhos, etc.).

Inclua a injeção no programa como uma etapa 

após o pré-aquecimento, ou seja, após colocar os 

alimentos na câmara de cozimento pré-aquecida. 

A injeção de água aumentará a umidade na 

câmara de cozimento, que se condensará na 

superfície fria do alimento inserido.

Configuração de tempo no intervalo de 

00: 01-15: 00 minutos.

Em.

O valor abaixo do símbolo é ajustado na fábrica para 

15 ° C acima da temperatura do processo de 

cozimento que você ajustou (B5). Isso significa que 

sempre que você definir manualmente a temperatura 

do processo de cozimento com pré-aquecimento ativo, 

a temperatura de pré-aquecimento aumenta 

automaticamente

em 15 ° C. A única exceção é o modo Steaming, 

no qual a temperatura de pré-aquecimento 

corresponde

para a temperatura de processo definida.

O valor de aumento pode ser alterado nas configurações do 

usuário ( 07 CONFIGURAÇÕES / 7.1 /

Cozinhar / Pré-aquecimento / Temperatura

aumentar).

190 ° C

Configuração do volume de água necessário na faixa de 

1-2.400 ml.

A temperatura de pré-aquecimento também pode ser 

ajustada manualmente na faixa de 30 ° C a 300 ° C 

pressionando e mantendo pressionado o símbolo de 

pré-aquecimento. Isso permite a criação de um programa 

contendo

uma única etapa com pré-aquecimento automático 

com temperatura precisa. Se, depois de iniciada, a 

temperatura na câmara de confecção for 

significativamente mais baixa, é possível abrir a porta 

sem parar a rotação do ventilador. O ventilador 

continuará em RPM padrão e soprará ar quente para 

fora da câmara. Assim que a temperatura na câmara 

atingir a temperatura de pré-aquecimento definida, o 

ventilador irá parar automaticamente.

SELEÇÃO DO MODO DE COZINHA

Número de injeções individuais no intervalo 

1-10. O software do aparelho calculará 

automaticamente o volume de água a ser usado 

por injeção única.

Configuração da velocidade do ventilador, ver ponto B6.

F

PAUSA

Usado como uma etapa após uma injeção. 

Durante a pausa, o alimento (assado) absorve a 

umidade criada na etapa anterior. Para que o 

processo de absorção seja eficaz, o ventilador 

pára de funcionar e a câmara de cozimento não é 

aquecida.

AQUECIMENTO NO PRATO Para aquecer 

alimentos refrigerados. Faixa de temperatura: 

80-180 ° C

TOQUE DOURADO

Completação controlada de alimentos por meio de cozimento 

em alta temperatura para

cor e nitidez excelentes. Faixa de 

temperatura: 180-250 ° C

COZINHAR e SEGURAR

Após o término do cozimento, muda 

automaticamente a fase do sistema para manter 

os alimentos a 75 ° C. Se a cozedura terminar de 

acordo com a temperatura do centro dos 

alimentos, e inferior a 75 ° C, para a fase de 

manutenção, o aparelho regula automaticamente 

a temperatura do centro quando termina a 

cozedura.

B2

AR QUENTE

Substitutos para assar na assadeira, no forno, 

fritar na frigideira etc. Faixa de temperatura: 

30-300 ° C

AR QUENTE COM VAPOR 

(COMBINAÇÃO)

Substitutos para panificação que requerem rega 

ou procedimentos, onde a refeição requer uma 

certa porcentagem de umidade, enquanto 

simultaneamente

cozinhá-lo com ar quente, etc.

A quantidade de vapor na câmara de cozimento 

pode ser definida movendo o controle deslizante ou 

tocando no valor da porcentagem e inserindo-o 

usando o teclado numérico.

Faixa de temperatura: 30-300 ° C

VAPOR

Substitutos para cozinhar em água. Faixa de 

temperatura: 30-130 ° C

50%

CH
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B3 CONTROLE DE UMIDADE

O modo HOT AIR é mostrado por um símbolo de aba e 

mover ou tocar na barra de rolagem permite as seguintes 

configurações:

Válvula de flap totalmente aberta; ventilação contínua 

da umidade da câmara de cozimento.

B6 CONFIGURAÇÕES PARA OUTRAS FUNÇÕES

F

VELOCIDADE DO VENTILADOR

Defina sete velocidades de ventilador.

100%

40 50 60 70 80 90

Max

FAN TIME CONTROL

O ventilador irá girar apenas:

- quando os elementos de aquecimento estão ligados.

- por 10 segundos quando ocioso por mais de 2 

minutos.

NOTA SOBRE A ETAPA

Permite que comentários de texto sejam escritos, 

que serão exibidos na transição para a etapa 

relevante do programa. Os comentários são 

acompanhados por um sinal sonoro.

VISÃO GERAL DAS ETAPAS DO PROGRAMA

Mostra uma visão geral de todos os parâmetros de 

cozimento definidos. Possibilita a alteração de 

configurações, adição de mais um passo ou leitura de 

dicas do chef. Para

uma descrição detalhada, consulte a tela C.

SONDA DE TEMPERATURA

Configurando a temperatura da sonda de 

temperatura

Permite que o processo de cozimento seja 

controlado ajustando a temperatura final no centro 

do alimento. Faixa de temperatura: 30-110 ° C

DELTA T

Permite definir uma diferença constante 

entre a temperatura do centro e a da 

câmara de confecção.

Faixa de temperatura: 20-70 ° C

O sistema controla a abertura / fechamento da 

própria válvula de retenção de acordo com a 

porcentagem de umidade ajustada.

Auto

50%

Válvula de flap totalmente fechada; toda a umidade 

permanece na câmara de cozimento.

Min

B8

No modo de combinação, a umidade é exibida como 

uma porcentagem, que pode ser alterada movendo a 

barra de rolagem em um intervalo de 0% a 100%.

15%

NOTA:

No modo STEAMING, a umidade é uma 

configuração fixa e não pode ser alterada.

AJUSTANDO O HORÁRIO

Defina o tempo do processo de cozimento. Intervalo 

de tempo: 00: 01-23: 59 (h: m)

B9
100%

B4

B5 TEMPERATURA DO PROCESSO DE COZIMENTO

Defina a temperatura do processo de cozimento. A 

faixa de temperatura depende do modo de cozimento 

utilizado.

4.1.1 Cozinha com configurações manuais

1 VÁ MODO TOMANUAL

Cozimento manual

2 SELECIONE E AJUSTE OS PARÂMETROS DISPONÍVEIS CONFORME NECESSÁRIO

OPÇÃO: ADICIONE UMA PRESSÃO 

STEP

CH F

2,1

pressione

+

+

Adicionar passo

+ CH

Selecione e edite os parâmetros B1 a B9 conforme necessário

CH F

Para adicionar outra etapa, repita o procedimento do ponto 2.1 OPÇÃO: SALVAR 

COMO INÍCIO AUTOMÁTICO

Se você deseja que o programa inicie automaticamente repetidamente em

um dia e hora específicos, proceda de acordo com o capítulo 4.2.10.

INICIE O PROCESSO DE COZEDURA PRESSIONANDO

2,2

3

Começar
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4 ESPERE QUE A CÂMARA DE COZEDURA PRÉ-AQUECE OU ESFRIE

OPÇÃO: PULAR PRÉ-AQUECIMENTO / REFRIGERAÇÃO

pressione

4,1

Pular

4,2 OPÇÃO: TERMINE O PROCESSO DE COZEDURA Pressione

Pare

5 INSERIR O ALIMENTO

Após o pré-aquecimento ou resfriamento da câmara de cozimento, será solicitado que você insira 

os alimentos.

Inserir o alimento e fechar a porta iniciará o processo de cozimento.

5,1 OPÇÃO: DESLIGUE O SINAL DE SOM Pressione

Parar o som

6 NO FINAL DO PROCESSO DE COZEDURA, SELECIONE UMA AÇÃO SEM 

CONTINUAR ( tela D)

OPÇÃO: AMPLIAR O TEMPO DA ÚLTIMA ETAPA DE COZEDURA Pressione6,1

Tempo extra

6,2 OPÇÃO: SALVAR O PROCEDIMENTO PARA OS PROGRAMAS Pressione

Salvar como programa

Selecione a pasta para armazenar o novo programa.

Programas Deli

Programas

Insira o nome do programa

qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

pressione

Salve •

Você pode atribuir qualquer pictograma / imagem ao programa 4 / 4.2.5, ponto 

4.1

Marque esta opção para adicionar o programa à seção de programas favoritos.

Na visualização QuickView, você pode verificar todas as etapas do programa de 

cozimento.

Definir pictograma

Programa favorito

Casamento checo

mini bolos

190 ° C

1
100% 0:06 165 ° C 100%

2
30% 0:02 180 ° C 100%

+

+

Adicionar passo

+

Costas Começar

6,3 OPÇÃO: VISÃO GERAL DAS ESTATÍSTICAS DO PROCESSO DE COZEDURA Imprensa

Eco Logic

6,4 OPÇÃO: DESLIGUE O SINAL DE SOM Pressione

Parar o som

6,5 OPÇÃO: RETORNAR PARA A TELA PRINCIPAL Pressione

Costas
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4.2 PROGRAMAS

O Deli Master está equipado com dois conjuntos principais de programas. Programas Deli para assar e 

Programas para cozinhar e aquecer alimentos. Ambos os conjuntos de programas permitem que o 

aparelho seja usado o máximo possível, com o máximo conforto de controle, garantindo que os produtos 

finais sejam repetidamente da mais alta qualidade.

SÍMBOLOS DO PROGRAMA

Programas Deli Categoria principal de acordo com o tipo de refeição (categoria).

Massa de fermento

Subcategoria com mais programas

Kolache

Programa

Programa recém-criado sem pictograma atribuído.

4.2.1 Cozinhar de acordo com um programa

1 ENTRE OS PROGRAMAS

Para programas Deli, pressione

Programas Deli

Para programas, pressione

Forno combinado

Selecione

Programas

2 SELECIONE UM PROGRAMCATEGORIA
Massa de fermento

Pastelaria Pu ff

3 SELECIONE EDITAR REFEIÇÃO (PROGRAMA)
Mini bolos de casamento tcheco

Pãezinhos recheados tipo brioche

4 APARELHOS DE REVISÃO DO PROGRAMA (QUICKVIEW)

Todas as etapas do programa são mostradas em uma única tela

com a opção de editar rapidamente ou adicionar outra etapa.

Casamento checo

mini bolos

190 ° C

1
100% 0:06 165 ° C 100%

2
30% 0:02 180 ° C 100%

+

+

Adicionar passo

+

Costas Começar

4,1 OPÇÃO: EDITAR PARÂMETROS

Selecione e edite os parâmetros conforme necessário

CH F

4,2 OPÇÃO: ADICIONE UMA PRESSÃO 

STEP

+

+

Adicionar passo

+ CH

Para adicionar outra etapa, repita o procedimento do ponto 4.1 OPÇÃO: INICIE UM 

PROGRAMA A PARTIR DA ETAPA SELECIONADA Pressione4,3

Selecione

Comece desta etapa

4,4 OPÇÃO: DELETE STEP

Nas etapas que você deseja excluir, pressione

Selecione

Excluir etapa

4,5 OPÇÃO: SALVAR COMO INÍCIO AUTOMÁTICO

Se você deseja que o programa inicie repetidamente em um dia e hora específicos, prossiga de acordo com o capítulo 4.2.10.

Se após o processo de cozimento você não selecionar a opção Salvar como programa, então as alterações no programa realizadas nos passos 4.1 a 4.5 não serão permanentes, ou seja, elas se 

aplicam apenas uma vez ao iniciar o programa. Quando aberto na próxima vez, o programa terá a estrutura original.
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5 INICIE O PROCESSO DE COZEDURA PRESSIONANDO

Começar

6 NO FINAL DO PROCESSO DE COZEDURA, SELECIONE UMA AÇÃO SEM 

CONTINUAR ( tela D)

4.2.2 Criar um novo programa

1 ENTRE OS PROGRAMAS

Para programas Deli, pressione

Programas Deli

Para programas, pressione

Forno combinado

Selecione

Programas

2 SELECIONE UM PROGRAMCATEGORIA EM QUE VOCÊ 

DESEJA CRIAR UM NOVOPROGRAMA
Massa de fermento

Pastelaria Pu ff

3 PRESSIONE

4 PRESSIONE

Novo programa

5 DIGITE O NOME DO PROGRAMA
qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

5,1 OPÇÃO: ALTERAR PICTOGRAMA

Você pode atribuir qualquer pictograma / imagem ao programa

4 / 4.2.5, ponto 4.1

Definir pictograma

5,2 OPÇÃO: PROGRAMA FAVORITO

Marque esta opção para adicionar o programa aos programas favoritos.

Programa favorito

Exiba o menu de programas favoritos pressionando o botão A10 na tela principal.

Favoritos

6 PRESSIONE

Está bem

7

7,1

OS DETALHES DO PROGRAMA SERÃO MOSTRADOS ( tela C)

OPÇÃO: ADICIONE ETAPAS DO PROGRAMA

+

+

Adicionar passo

+ CH

Edite os parâmetros conforme necessário

CH F

pressione

Está bem

7,2 OPÇÃO: CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS DA ETAPA 

Pressione a etapa que deseja editar

1
100% 0:06 165 ° C 100%

Edite os parâmetros conforme necessário

CH F

pressione

Está bem
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7,3 OPÇÃO: INSERIR UMA ETAPA

Na etapa acima da qual deseja inserir uma nova etapa, pressione

Para inseri-lo, selecione o botão

Passo de inserção

7,4 OPÇÃO: DELETE STEP

Nas etapas que você deseja excluir, pressione

Para excluí-lo, selecione o botão

Excluir etapa

7,5 OPÇÃO: ADICIONE DICAS DE CHEF OU INFORMAÇÕES AO PROGRAMA Pressione

Insira informações ou dicas do programa qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

pressione

Está bem

8 PRESSIONE

Salve •

9

10

O NOVO PROGRAMA FOI SALVO VOLTAR 

PARA OS PROGRAMAS

Costas

4.2.3 Editando um programa salvo

1 ENTRE OS PROGRAMAS

Para programas Deli, pressione

Programas Deli

Para programas, pressione

Forno combinado

Selecione

Programas

2 SELECIONE UM PROGRAMACTEGORIA NAQUELE VOCÊ DESEJA EDITAR UM PROGRAMA
Massa de fermento

Pastelaria Pu ff

3 SELECIONE O PROGRAMA; DESEJA EDITAR E MANTER POR MAIS DE 

2 SEGUNDOS

NO MENU, SELECIONE A MODIFICAÇÃO QUE DESEJA TOMAR4
Editar programa

Renomear programa

Adicionar ao meu favorito

Excluir programa

Selecione

Adicionar à tela principal

4,1 OPÇÃO: EDITAR UM PROGRAMA

É possível alterar o nome do programa, configurações de parâmetros, adicionar ou excluir uma etapa. 

O procedimento é semelhante à criação de um novo programa.

OPÇÃO: RENOMEAR UM PROGRAMA

Renomeie um programa usando o teclado alfanumérico.

4,2

4,3 OPÇÃO: ADICIONE AOS FAVORITOS

Permite que um programa seja adicionado aos Favoritos. Os programas marcados desta forma podem 

ser encontrados no botão A10.

Favoritos

4,4 OPÇÃO: REMOVER DOS FAVORITOS

Se você já adicionou o programa aos Favoritos, uma opção para removê-lo 

aparecerá.
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4,5 OPÇÃO: EXCLUIR UM PROGRAMA

Exclua um programa permanentemente após a confirmação.

4,6 OPÇÃO: SELECIONE

Selecione o programa atual ou vários programas marcando os campos e, 

subsequentemente, copie ou mova-os para um grupo diferente de programas ou 

exclua-os.

Depois de selecionar um programa (s), pressione e selecione uma das opções oferecidas.

OPÇÃO: ADICIONE À TELA PRINCIPAL

Adicione um programa à tela principal para uma inicialização rápida.

CUIDADO: Se você estiver trabalhando no perfil de usuário padrão padrão, deverá salvar 

as alterações como um novo perfil. O perfil padrão não pode ser alterado.

As informações aparecem no visor.

4,7

O perfil está bloqueado. Crie um novo perfil.

Nome do perfil

Digite um nome para o novo perfil.

qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

pressione

Está bem

O programa será adicionado a todos os botões da tela principal. Se o botão estiver 

fora da área da tela, use a barra de rolagem no lado direito da tela.

A posição e o tamanho dos botões podem ser alterados conforme necessário

7 / 7.2.2

4,8 OPÇÃO: MOVER PARA CIMA / PARA BAIXO

Mova qualquer programa para um local diferente na lista de programas.

Volte para a lista de programas e pressione

Selecione

Mover para cima / baixo

Pressione e segure qualquer programa e arraste o dedo para movê-lo para um novo 

local.

pressione

Salve •

4.2.4 Crie um programa em um PC e carregue-o no dispositivo a partir de um disco USB.

Programas para o aparelho também podem ser criados e editados usando seu computador em um programa de software especial Software VisionCombi.

Se você deseja carregar seu próprio programa criado em seu computador no dispositivo usando um disco USB, digite o Definições menu e selecione Disco USB.

Mais detalhes estão disponíveis no capítulo

O software VisionCombi está disponível no site do fabricante.

7 / 7.1.2.

4.2.5 Criar uma nova categoria de programa

1 ENTRE OS PROGRAMAS

Para programas Deli, pressione

Programas Deli

Para programas, pressione

Forno combinado

Selecione

Programas

2 PRESSIONE
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3 SELECIONE

Nova categoria

4 DIGITE O NOME DA CATEGORIA qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

4,1 OPÇÃO: ADICIONE UM PICTOGRAMA Pressione

Definir pictograma

Selecione a fonte do pictograma

Para obter um ícone do disco interno do aparelho, pressione

Disco interno

Escolha o programa apropriado no disco interno do aparelho ou salve seu 

próprio pictograma usando a unidade USB, 7 / 7.1.

pressione

Está bem

Agora a nova categoria é criada e salva.

Para um pictograma de um USB, conecte seu USB e pressione

Disco interno

Selecione um pictograma e pressione

Está bem

Agora a nova categoria é criada e salva. OPÇÃO: 

CATEGORIA SEM PICTOGRAMA

Após inserir o nome da categoria do programa, pressione

4,2

Está bem

Agora a nova categoria é criada e salva.

4.2.6 Editando uma categoria de programa

1 ENTRE OS PROGRAMAS

Para programas Deli, pressione

Programas Deli

Para programas, pressione

Forno combinado

Selecione

Programas

2 SELECIONE A CATEGORIA QUE VOCÊ DESEJA EDITAR E MANTENHA-A ABAIXADA 

POR MAIS DE 2 SEGUNDOS.
Massa de fermento

Pastelaria Pu ff

3 NO MENU, SELECIONE A MODIFICAÇÃO QUE VOCÊ DESEJA TOMAR.
Editar categoria

Excluir categoria

Selecione

Adicionar à tela principal

3,1 EDITAR UMA CATEGORIA

Edite o nome de uma categoria e altere ou remova um pictograma.

3,2 OPÇÃO: EXCLUIR UMA CATEGORIA

Após a confirmação, você exclui o grupo permanentemente.

3,3 OPÇÃO: SELECIONE

Selecione o grupo atual ou vários grupos marcando os campos e, subsequentemente, 

copie ou mova-os para um grupo diferente de programas ou exclua-os.

Após selecionar um grupo, pressione e selecione uma das opções oferecidas.
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3,4 OPÇÃO: ADICIONE À TELA PRINCIPAL

Adicione uma categoria à tela principal para uma inicialização rápida. 

Pressione para colocar a categoria na tela principal.

CUIDADO: Se você estiver trabalhando no perfil de usuário padrão padrão, deverá salvar 

as alterações como um novo perfil. O perfil padrão não pode ser alterado.

As informações aparecem no visor.

O perfil está bloqueado. Crie um novo perfil.

Nome do perfil

Digite um nome para o novo perfil.

qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

pressione

Está bem

A categoria será adicionada a todos os botões da tela principal. Se o botão estiver fora 

da área da tela, use a barra de rolagem no lado direito da tela.

A posição e o tamanho dos botões podem ser alterados conforme necessário

7 / 7.2.2

3,5 OPÇÃO: MOVER PARA CIMA / PARA BAIXO

Mova qualquer grupo para um local diferente na lista de grupos.

Volte para a lista de grupos e pressione

Selecione

Mover para cima / baixo

Pressione e segure qualquer grupo e arraste o dedo para movê-lo para um novo local.

pressione

Salve •

4.2.7 Criar um novo programa de cronometragem do Rack

1 ENTRE OS PROGRAMAS

Para programas Deli, pressione

Programas Deli

Para programas, pressione

Forno combinado

Selecione

Programas

2 PRESSIONE

3 PRESSIONE

Novo tempo de rack
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4 DIGITE O NOME DO PROGRAMA DE TEMPO
qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

4,1 OPÇÃO: ALTERAR PICTOGRAMA

Você pode atribuir qualquer pictograma / imagem ao programa

4 / 4.2.5, ponto 4.1

Definir pictograma

4,2 OPÇÃO: PROGRAMA FAVORITO

Marque esta opção para adicionar o programa à seção de programas favoritos.

Programa favorito

4 / 4.2.2, ponto 5.2

5 PRESSIONE

Está bem

6 DETALHES DO PROGRAMA DE TEMPO SERÃO MOSTRADOS

Segue

PRESSIONE

5 / 5.2.1, ponto 8 - 13.2.

7

Está bem

O novo programa de tempo é salvo

Novo nome

Outras opções de trabalho com os programas de temporização do Rack (editar, excluir, renomear, adicionar à tela principal) são os mesmos do capítulo

Cozinhando com programas de cronometragem de rack é idêntico ao capítulo 5 / 5.2.

4 / 4.2.3

4.2.8 Últimos dez

No menu Últimos dez, os últimos dez métodos de cozimento / cozimento usados   são armazenados cronologicamente. Aqui, você encontrará a preparação de refeições definida manualmente, selecionada usando um programa, usando programas de 

cronometragem de prateleiras e cozinhando / assando usando Assar Fácil e Cozinhar Fácil.

IR PARA O ÚLTIMO TENMENU1
10

Últimos Dez

2 SELECIONE UM PROGRAMA

Últimos Dez

Mini casamento checo

bolos

Cozido inteiro

Frango

3 APARELHOS DE REVISÃO DO PROGRAMA (QUICKVIEW)

Todas as etapas do programa são exibidas em uma única tela com a opção de editar ou adicionar 

outras etapas.

Casamento checo

mini bolos

190 ° C

1
100% 0:06 165 ° C 100%

2
30% 0:02 180 ° C 100%

+

+

Adicionar passo

+

Costas Começar

3,1 OPÇÃO: EDITAR PROGRAMA

A partir do programa selecionado, você pode editar parâmetros ou etapas de acordo com 

4.2.2 / 7.1 a 7.4

INICIE O PROCESSO DE COZEDURA PRESSIONANDO4

Começar

5 NO FINAL DO PROCESSO DE COZEDURA, SELECIONE UMA AÇÃO SEM 

CONTINUAR ( tela D)
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4.2.9 Favoritos

O menu Favoritos permite criar uma lista dos programas que você usa com mais frequência ou de que gosta mais. Assim, você terá acesso rápido a esses programas salvos, sem precisar procurá-los entre 

os grupos de programas.

O procedimento para salvar programas em Favoritos é descrito no capítulo 4.2.3 / etapa 4.3.

1 PRESSIONE

Favoritos

1,1 OPÇÃO: INICIAR UM PROGRAMA

Tocar em um dos programas armazenados traz a tela C, permitindo que o cozimento seja iniciado 

imediatamente, ou a edição do programa como no capítulo

4.2.3.

REMOVER UM PROGRAMA DOS FAVORITOS

Toque no programa que deseja remover e segure por mais de 2 segundos

pressione

1,2

Remover do meu favorito

4.2.10 Início automático do programa

É possível definir cada programa para iniciar automaticamente e nas condições que você definiu. Esta configuração pode ser realizada em qualquer modo em que a tela B, C ou D seja exibida e também na tela de 

progresso do cozimento.

4.2.10.1 Configurando um programa para inicialização automática

1 NO TOPO DA TELA, PRESSIONE

Aplica-se às telas B, C, D e à tela de progresso do cozimento

2 PRESSIONE

Salvar como início automático

3 SELECIONE E DEFINE AS OPÇÕES DE INÍCIO AUTOMÁTICO CONFORME NECESSÁRIO

Início automático

Data de início

20 de março de 2020

Hora de início

12h00

Repetir

Nunca

Nome do programa:

Cozimento manual

Parâmetros de cozinha

Costas

Salve •

4 PRESSIONE

Salve •

Um programa de início automático definido é indicado por um símbolo na faixa superior da tela 

principal A.

25



Manual do usuário I Retigo Deli Master I 04 COZINHANDO Eu 4.2 PROGRAMAS

Antes do início automático do programa, a data e a hora definidas aparecem na tela com a 

contagem regressiva e um som é emitido

Nome do programa

Início automático

Parar o som

Pular

Pare

Você pode pular a contagem regressiva pressionando

Pular

Você também pode cancelar o início automático pressionando

Pare

4.2.10.2 Visualização, edição ou exclusão de um programa iniciado automaticamente

1 NA TELA PRINCIPAL, PRESSIONE

A lista de programas definidos para inicialização automática é exibida.

1,1 OPÇÃO: VER ITENS DE INÍCIO AUTOMÁTICO Toque no 

programa desejado

Início automático

20 de março de 2020

Escalopes de frango frito

12:00 (empanado)

1,3 EXCLUIR UM PROGRAMA INICIADO AUTOMATICAMENTE No 

programa que deseja excluir, pressione

Selecione

25 de março de 2020

Salsichas Cozidas no Vapor,

12h00 Frankfurters

1 de abril de 2020

Omelete de ovo

12h00

Confirme a exclusão

O programa é removido da lista de programas iniciados automaticamente

Está bem

Costas

Depois de ver, pressione

Costas

1,2 OPÇÃO: EDITAR ITENS DE INÍCIO AUTOMÁTICO

Início automático

Data de início

20 de março de 2020

Hora de início

12h00

Repetir

Nunca

Nome do programa:

Cozimento manual

Parâmetros de cozinha

Costas

Salve •

Depois de fazer as alterações, pressione

Salve •
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4.2.11 Calendário

Permite a criação, visualização e edição de eventos planejados.

1 PRESSIONE

Definições

2 PRESSIONE

Calendário

Dependendo de qual opção de exibição de calendário você usou pela última vez, uma visão geral do mês 

atual ou uma lista de todos os eventos planejados é exibida. Para alternar entre os modos de exibição do 

calendário, pressione

Selecione a tela desejada

Mês - a visualização do mês é exibida. Para escolher outro mês, use o

Setas; flechas ou

Plano - A lista de todos os eventos é mostrada, incluindo programas definidos para inicialização 

automática

OPÇÃO: CRIAR UM NOVO LEMBRETE

No modo de visualização de calendário, toque no dia desejado. Se você quiser escolher

um mês diferente do atual, use as setas ou

pressione

Mês

.

Cronograma

2,1

.

+ Adicionar lembrete

Edite a data, hora de início, intervalo de repetição e quaisquer lembretes de texto

Lembrete

Data de início

20 de março de 2020

Hora de início

12h00

Repetir

Nunca

Texto de lembrete

Salvar configurações

Salve •

O lembrete será mostrado como um quadrado branco completo ao lado da data selecionada, 

mesmo se você inserir mais de um lembrete para um dia.

10

2,2 OPÇÃO: VER LEMBRETES

Selecione o modo de visualização do calendário (Mês ou Plano)

- Na visualização do calendário, escolha o dia desejado.

- No modo de lista, selecione o dia e o evento desejados.

Toque no evento desejado e veja os lembretes

Lembrete

Data de início

20 de março de 2020

Hora de início

12h00

Repetir

Nunca

Texto de lembrete

pressione

Costas
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2,3 OPÇÃO: EDITAR LEMBRETES

Na lista de lembretes salvos ou no calendário, toque no lembrete desejado

Lembrete

Data de início

20 de março de 2020

Hora de início

12h00

Repetir

Nunca

Texto de lembrete

Edite o lembrete desejado Pressione

Salve •

2,4 OPÇÃO: EXCLUIR LEMBRETES

Na lista de lembretes salvos ou no calendário, toque no lembrete desejado

Lembrete

Data de início

20 de março de 2020

Hora de início

12h00

Repetir

Nunca

Texto de lembrete

pressione

Selecione

Apagar evento

pressione

O evento foi excluído

Está bem

4.2.12 Dicas do Chef ou informações do programa

Para a maioria dos programas predefinidos, estão disponíveis breves dicas para chefs e conselhos sobre o programa. Essas dicas podem ser visualizadas ou editadas conforme necessário e podem ser adicionadas aos programas que você criou.

4.2.12.1 Ver dicas do chef

1 NA TELA COM A VISUALIZAÇÃO DO PROGRAMA (TELA C), PRESSIONE

2 LEIA AS INFORMAÇÕES E VOLTE À PRÉVIA DO PROGRAMA

Costas

4.2.12.2 Editar dicas do chef

1 SELECIONE O PROGRAMA PARA QUE VOCÊ DESEJA EDITAR AS DICAS DO 

CHEF E MANTER POR MAIS DE 2 SEGUNDOS

DO MENU, SELECIONE2
Editar programa

3 PRESSIONE

Está bem

4 PRESSIONE

5 INSERIR INFORMAÇÕES OU DICAS DO PROGRAMA qwertzuiop

asdfgh jk

eu

yxcvbnm

Costas

123 Está bem

6 PRESSIONE

Está bem

4.2.12.3 Criar dicas de chef para um novo programa

Para criar dicas para um novo programa, consulte 4.2.2 / etapa 7.5

28



Manual do usuário I Retigo Deli Master I 04 COZINHANDO Eu 4.3 FÁCIL DE COZINHAR

4.3 FÁCIL COZIMENTO / FÁCIL COZIMENTO

Cozinhar nos modos Cozimento Fácil e Cozimento Fácil permite que até mesmo um chef menos 

experiente alcance resultados excelentes. Não é necessário conhecer detalhadamente as fases individuais 

do processo de cozimento e definir laboriosamente as etapas individuais. O modo de cozimento fácil ou 

cozimento fácil é um assistente / guia que irá recomendar e definir automaticamente a tecnologia 

adequada com base no tipo de refeição e no resultado desejado.

Você pode entrar no processo de cozimento em qualquer fase e editar os parâmetros predefinidos para que 

o resultado atenda às suas expectativas.

Se estiver satisfeito com o produto final, você pode salvar a tecnologia selecionada em seus programas e usá-la a 

qualquer momento para obter os mesmos resultados de qualidade.

No modo de cozimento fácil / cozimento fácil, o usuário se limita a simplesmente selecionar uma refeição, 

possivelmente ajustando o nível de cozimento e a cor da superfície e, em seguida, pressiona o botão 

Iniciar. O aparelho faz tudo o mais por você.

4.1.3 Cozinhar com cozimento fácil / cozimento fácil

1 SELECIONE AMODE

Para cozimento fácil, pressione

Cozimento fácil

Para cozinhar fácil, pressione

Forno combinado

Selecione

Cozinha fácil

2 SELECIONE A CATEGORIA AMEAL

Nome Nome Nome

Nome Nome Nome

Nome Nome Nome

3 SELECIONE AS ESPECIFICAÇÕES DA REFEIÇÃO

Pode acontecer que uma etapa de cozimento / cozimento não esteja disponível para certas 

categorias.

Cozido

Cozido no vapor

Assado

Grelhado

4 SELECIONE O RECURSO AMEAL

Ajuste os valores que estão disponíveis para as refeições individuais usando o controle deslizante conforme 

necessário.

Pequeno ampla

180 ° C

0:45

Raro

Luz

5 PRESSIONE

Está bem
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6 PROGRAMPREVIEW É MOSTRADO ( tela C)

Todas as etapas do programa são mostradas em uma única tela

com a opção de editar rapidamente ou adicionar outra etapa.

OPÇÃO: EDITAR PARÂMETROS

Depois de clicar em uma etapa do programa selecionada, você pode editar os parâmetros da 

mesma forma que ao trabalhar com programas (telas B, C) conforme necessário.

PRESSIONE

6,1

7

Começar
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4.4 MULTITAREFAS

O Deli Master permite que você trabalhe em vários níveis ao mesmo tempo, sem ter que interromper um 

processo de cozimento em execução. Por exemplo, você pode estar cozinhando e, ao mesmo tempo, 

usar Multitarefa para passar para a seção de programas e preparar um novo programa. A multitarefa 

não permite a realização de tais operações que afetariam ou interromperiam o processo de cozimento 

real,

por exemplo, inicie a limpeza automática.

4.4.1 Usando a função Multitarefa

1 COMECE A COZINHAR DE QUALQUER MANEIRA,

POR EXEMPLO DE USO DOS PROGRAMAS DELI
Programas Deli

4 / 4.2.1

2 APERTE O BOTÃO

3 APERTE O BOTÃO

Você irá para a tela principal (A)

4 APÓS A MUDANÇA, UM ÍCONE DE CHAPÉU DO CHEF COMEÇARÁ A PISCAR NA PARTE 

SUPERIOR DA EXIBIÇÃO COM UMA LUZ DE FUNDO VERDE

O ícone indica que um processo de cozimento está em execução.

5 NA TELA PRINCIPAL (A), VOCÊ PODE SELECIONAR UMA OPÇÃO COM A QUAL VOCÊ 

DESEJA TRABALHAR

Esta seleção não deve afetar o processo de cozimento. Você não pode selecionar, por 

exemplo, a função de limpeza

VOLTE À TELA DO PROCESSO DE COZEDURA PRESSIONANDO O ÍCONE DO CHAPÉU DO 

CHEF INTERMITENTE.

6
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05 I EXTRAS

O grupo funcional EXTRAS contém programas especiais de cozimento para métodos culinários 

modernos, o que permite usar o aparelho para procedimentos incomuns.

5.1 ASSADO A BAIXA TEMPERATURA

Este modo é especialmente apropriado para assar de forma lenta e suave várias carnes. Ele permite que os 

valores nutricionais máximos sejam retidos na carne. A carne perde um mínimo de peso e é suculenta por 

dentro.

5.1.1 Cozinhar em modo de cozimento em baixa temperatura

1 INSERIR EXTRAS

pressione

Forno combinado

Selecione

+ Extras

2 PRESSIONE

Temperatura baixa

cozinhando

3

3,1

SELECIONE UM MODO DE COZEDURA

OPÇÃO: COZINHAR DE ACORDO COM O TEMPO

Tempo

Selecione o tipo de refeição

Conforme necessário, use a barra de rolagem para alterar o tempo necessário 

para preparar a comida.

O valor da temperatura para o tipo de refeição selecionado é predefinido e não pode 

ser alterado.

pressione

10:00

Está bem

Mostra uma prévia de todas as etapas do programa (QuickView, tela C). Clique em uma etapa de 

programa selecionada para editar seus parâmetros da mesma forma que ao trabalhar com programas 

(telas B, C) conforme necessário.

Comece o processo de cozimento pressionando

Começar

3,2 OPÇÃO: COZINHAR POR TEMPERATURA DE SONDA

pressione

Testemunho

sonda

Selecione o tipo de refeição

Use o controle deslizante para definir a temperatura 

desejada no núcleo do alimento

83 ° C

pressione

Está bem

Mostra uma prévia de todas as etapas do programa (QuickView, tela C). Clique em uma etapa de 

programa selecionada para editar seus parâmetros da mesma forma que ao trabalhar com programas 

(telas B, C) conforme necessário.

Comece o processo de cozimento pressionando

Começar

Se não houver sonda no alimento, aparecerá a seguinte mensagem: Insira a 

sonda.

Depois de inserir a sonda, pressione

QUANDO O PROCESSO DE COZINHA TERMINAR, SELECIONE A ATIVIDADE 

COM QUE VOCÊ CONTEÚDO ( tela D)

Está bem

4
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5.2 RACK TIMING No âmbito da temporização do rack, também é possível criar programas de temporização ( 

4.2 / 4.2.7), que você pode salvar no diretório de programas e chamar em

a qualquer momento, sem quaisquer configurações adicionais. Você simplesmente define os tempos específicos para os racks 

individuais.

Para racks individuais que você prepara no mesmo modo de cozimento (vapor, ar quente ou combinação), a 

função de cronometragem do rack permite que você atribua diferentes tempos de processamento ou diferentes 

temperaturas-alvo para o núcleo do alimento.

5.2.1 Modo de tempo de cozimento no rack - Configurações manuais

1 INSERIR EXTRAS

pressione

Forno combinado

Selecione

+ Extras

2 PRESSIONE

Cronometragem da cremalheira

3 SELECIONE AS CONFIGURAÇÕES MANUAIS

Configuração manual

4 SELECIONE UM MODO DE COZEDURA

5

5,1

COM BASE NO MODO DE COZEDURA SELECIONADO, SELECIONE:

Nível de umidade ( 4 / 4.1, ponto B2) no caso do modo Combinado

50%

5,2

Nível de abertura da válvula Flap (modo 4 / 4.1, ponto B3) no caso do ar quente

6 SELECIONE UMA TEMPERATURA PADRÃO PARA A CÂMARA DE COZEDURA

180 ° C

7 SELECIONE UMA CONFIGURAÇÃO PADRÃO PARA O VENTILADOR

( 4 / 4.1, ponto B6) F 100%

8 PRESSIONE

+ Adicionar cronômetro

9

9,1

AJUSTE O TEMPO OU A TEMPERATURA DA SONDA DE NÚCLEO

OPÇÃO: DEFINIR A HORA

Defina a hora na ordem Horas: Minutos: Segundos após os quais o cronômetro para

1

4

7

- 1

2

5

8

0

3

6

9

+ 1

Costas

Está bem

pressione

Está bem

Insira o nome do cronômetro

Nome do cronômetro

pressione

Está bem

9.1.1 OPÇÃO: ADICIONE OUTRO TEMPORIZADOR

Para adicionar outro temporizador, repita o procedimento do ponto 8-9
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9.1.2 OPÇÃO: EXCLUIR UM TEMPORIZADOR

Para o cronômetro que você deseja excluir, pressione

Selecione a opção

Excluir cronômetro

9,2 OPÇÃO: DEFINIR A TEMPERATURA DA SONDA DE CORE Pressione

Defina a temperatura da sonda central na qual o cronômetro irá parar

1

4

7

- 1

2

5

8

0

3

6

9

+ 1

Costas

Está bem

pressione

Está bem

Insira o nome do cronômetro

Nome do cronômetro

pressione

Está bem

9.2.1 OPÇÃO: ADICIONE OUTRA TEMPERATURA DA SONDA DE NÚCLEO Para adicionar outra 

temperatura de sonda de núcleo, repita o ponto 9.2

O aparelho vem equipado de fábrica com apenas uma sonda de temperatura. Nesse caso, você deve primeiro inserir a sonda no alimento que provavelmente atingirá a temperatura desejada mais 

cedo. Em seguida, você deve inserir a sonda em outro alimento, cuja preparação levará mais tempo.

Para tal, é preferível equipar o aparelho com uma segunda sonda de temperatura (acessório opcional com custo adicional). Se duas sondas forem usadas, o cozimento pode ser feito com ambas e 

uma temperatura alvo diferente pode ser definida para cada uma.

9.2.2 OPÇÃO: EXCLUIR TEMPERATURA DA SONDA Para uma temperatura 

que você deseja excluir, pressione

Selecione a opção

Excluir cronômetro

10 INICIE O PROCESSO DE COZEDURA PRESSIONANDO

Começar

11 APÓS O PRÉ-AQUECIMENTO, A TELA DE CONTROLE APARECE PARA A CONFIGURAÇÃO DO RACK 

TIMING

Em nosso exemplo, 6 racks vazios são mostrados, um temporizador e duas temperaturas de sonda de núcleo. O 

numbe r de racks pode ser definido com base no tamanho da máquina nas configurações do usuário ( 

6 / 6.1)

INDICA O TEMPORIZADOR QUE DESEJA COLOCAR O RACK INWHICH PRESSIONANDO

O temporizador selecionado é destacado.

12

100% 180 ° C 100%

0:02:00 75 ° C

80 ° C

13 TAP INONE ORMORE RACKS PARA O QUE VOCÊ QUER USAR UM TEMPORIZADOR

O temporizador é atribuído ao rack selecionado e inicia automaticamente. Assim que 

terminar a estante com o temporizador, começa a piscar e soa um sinal acústico.

100% 180 ° C 100%

0:02:00 75 ° C

80 ° C

Use o mesmo procedimento para os outros temporizadores definidos.

1

2

0:01:22

13,1 Toque no rack com o cronômetro que você deseja parar. pressione

Parar cronômetro

13,2 OPÇÃO: TERMINAR ANTES DO TEMPO ESCLARECER / TEMPERATURA TER SIDO ALCANÇADA

Você pode parar os cronômetros de funcionamento e, portanto, todo o processo de cozimento, pressionando

Pare
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5.2.2 Modo de tempo de cozimento no rack - de acordo com o método de cozimento

1 INSERIR EXTRAS

pressione

Forno combinado

Selecione

+ Extras

2 PRESSIONE

Cronometragem da cremalheira

3 SELECIONE O MÉTODO DE COZEDURA DA REFEIÇÃO

Parâmetros básicos, como modo, umidade, temperatura, espaço e configurações do ventilador já 

estão predefinidos, mas podem ser facilmente alterados.

Cronometragem da cremalheira

Configuração manual

Costas

4 PRESSIONE

Defina o temporizador ou a temperatura da sonda central de acordo com o 

procedimento no capítulo anterior, etapas 9 a 13.2.

+ Adicionar cronômetro
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5.3 OUTRAS FUNÇÕES EXTRA

O grupo funcional EXTRAS ainda contém estes programas especiais:

Esterilização

Esta função serve para enlatar carne, vegetais, fruta, alimentos preparados, compotas, compotas 

e cogumelos. Requer que os alimentos sejam colocados no aparelho em recipientes adequados 

(potes de vidro, latas) selados da forma recomendada para enlatados.

Secagem

Programa adequado para a secagem tradicional de frutas, vegetais e carnes.

Sous-vide

Tecnologia de cozinha moderna, onde uma refeição em um saco sous-vide selado a vácuo é 

colocada no aparelho.

Confit

O programa está predefinido para cozinhar alimentos, nomeadamente carnes, com cozedura longa em gordura a uma temperatura 

relativamente baixa (110 ° C).

Regeneração e mantenha-se aquecido

Este programa é usado para regenerar alimentos resfriados. Mantenha-se aquecido e, em seguida, mantenha os 

alimentos na temperatura definida pelo período de tempo necessário. Os alimentos podem ser regenerados e mantidos 

aquecidos em recipientes gastronormes ou diretamente nos pratos.

Fumar

Este método especial de cozimento requer o equipamento adicional Vision Smoker. Usar isso adiciona 

um sabor de fumaça derivado do tipo de lascas de madeira que são queimadas.

TOQUE DOURADO

Completação controlada de alimentos por meio de cozimento em alta temperatura para cor e 

crocância excelentes.

5.3 Usando as outras funções EXTRAS

1 INSERIR EXTRAS

pressione

Forno combinado

Selecione

+ Extras

2 SELECIONE A FUNÇÃO DESEJADA

Temperatura baixa

cozinhando

Cronometragem da cremalheira

Sous-vide

Con fi t Fumar Esterilização

Secagem

Regeneração

e segurando

toque dourado

3 SELECIONE A CATEGORIA AMEAL

Sous-vide

Carne Carne de porco Cordeiro

jogos Aves Ovos

Peixe,

Crustáceo

Legumes

Fruta

3,1 OPÇÃO: EDITAR TEMPERATURA / HORA

Conforme necessário, use a barra de rolagem para editar a temperatura ou o tempo de cozimento.

81 ° C

4 PRESSIONE

Está bem

5 APARELHOS DE REVISÃO DO PROGRAMA (QUICKVIEW)

Todas as etapas do programa são exibidas em uma única tela com a opção de editar ou adicionar 

outras etapas.

OPÇÃO: EDITAR PARÂMETROS

Após clicar na etapa do programa selecionada, você pode alterar os parâmetros exatamente como ao 

trabalhar com os programas (telas B, C), conforme necessário.

PRESSIONE

5,1

6

Começar
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06 EU AJUDO

Parte da tela principal A é a função de Ajuda na forma de contatos importantes e um manual do usuário simplificado para o aparelho. Você pode usar os contatos às vezes quando não tiver certeza do procedimento ou precisar de 

conselhos detalhados de uma pessoa experiente. O manual simplificado o ajudará em situações em que você precisa atualizar o conhecimento de um procedimento de trabalho ou configuração do aparelho o mais rápido possível.

1 NA TELA PRINCIPAL, PRESSIONE

?
Socorro

2 SELECIONE O ITEM DE AJUDA DESEJADO

- Linha direta do Chef: Contém contatos telefônicos para chefs experientes

Socorro

- Linha directa de assistência: Contém contactos para pessoas que o aconselharão nas 

configurações do aparelho ou nos momentos em que algo não está a funcionar como deveria.

Linha direta do chef

Linha direta de atendimento

Contato

- Contato: Contém informações de contato completas do fabricante do 

aparelho.

Manual do usuário

- Manual do usuário: Contém uma descrição simplificada de todas as funções básicas do 

aparelho e dos procedimentos de trabalho.
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07 I DEFINIÇÕES

7.1 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS - Aumentar a temperatura permite definir quantos graus acima da temperatura definida a 

câmara de cozimento deve pré-aquecer. A configuração padrão é 15 ° C. Exemplo: Ao 

definir uma temperatura de 150 °, o aparelho aquece automaticamente até 165 ° C, 

ATENÇÃO: Aplica-se apenas para Ar quente e modo Combinado. No modo de vaporização, 

a temperatura de pré-aquecimento é igual à temperatura definida.

- Tempo máximo de pré-aquecimento - Para definir o tempo máximo após o qual o processo de 

cozimento começa e começa a contagem regressiva. O valor padrão é 5 minutos.

1. CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Quando pressionado, o teclado numérico aparecerá. Para entrar nas configurações 

é necessário digitar a senha 1001 e confirme com OK.

Definições

Data e hora

Defina ou ajuste a hora. Apenas um serviço autorizado tem autorização para ajustar a data.

• Bar Cookingmodes

Permite definir quais modos de cozimento estarão disponíveis na barra de 

modos de cozimento, no modo Manual ou durante a criação do programa. 

Pressionando o símbolo permite mais

modos a serem adicionados.

Barra de modos de cozimento

Ar quente

Modo Combi

Idioma (idioma)

Para definir o idioma do sistema.

Vapor

Injeção

Pausa

Regeneração á

o menu

toque dourado

Unidades de temperatura

Permite definir as unidades de temperatura para ° C ou ° F.

Costas

• Valores padrão

Permite editar os parâmetros básicos, como umidade, temperatura da sonda central, temperatura da 

câmara, velocidade do ventilador e as seguintes funções

Ar quente

Modo combinado

Vapor

Injeção de água

Pausa

Regeneração no prato Toque 

dourado

Cozinhar e segurar

•

•

•

•

•

•

•

•

Sons

Defina a melodia, o volume e a duração do som para os seguintes itens:

Erros

Teclado

Finalizando o processo de cozimento Sinal 

sonoro de etapa

Pré-aquecimento

Cronometragem da cremalheira

Eventos planejados

Fim da limpeza

Sonda central

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Espera depois de cozinhar

Habilitar

A configuração padrão é desligada

Atraso de espera

A configuração padrão é 1 min

Exibição

Ativa a configuração de:

• Brilho da tela - definido usando um controle deslizante. A configuração padrão é 100%.

• Protetor de tela - Selecione o protetor de tela e o tempo após o qual o dispositivo alternará para o modo 

de protetor de tela quando estiver ocioso. Outra opção é mostrar a hora e uma apresentação de slides 

(proteção de tela composta por imagens).

• Esquemas de cores - oferece uma escolha de cores do sistema em todo o menu. As opções são 

preto, marrom, azul, verde e vermelho.

• Unidades de tempo

Para selecionar o formato da hora: h: m ou h: m: s

• Tempo extra

Permite definir se o prompt "Continuar cozinhando" será exibido na tela após o término do 

cozimento.

A configuração padrão está ativada"

Cozinhando

Permite que várias preferências sejam definidas para uma operação confortável do aparelho:

• ACM ( Gestão automática da capacidade) - esta função garante que o aparelho identificará a 

quantidade de alimentos inserida e aumentará o tempo de cozedura em conformidade para 

atingir a temperatura necessária na câmara de cozedura.

A configuração padrão está ativada"

.

• Função de aprendizagem

Permite definir se o prompt "Salvar como programa" será exibido na tela após o término do 

cozimento.

A configuração padrão está ativada"

.

.

• Pré-aquecimento

- Pré-aqueça

A configuração padrão está ativada"

sempre ativo (para Manual modo definições)

• Eco Logic

Permite definir se o prompt "Eco Logic" será exibido na tela após o término do cozimento.

A configuração padrão está ativada"

.

.
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Cronometragem da cremalheira

Número de racks - aqui pode-se selecionar o número de racks mostrado na tela de controle do programa de 

cronometragem de rack (

Número de posições por rack - cada rack também pode ser dividido em posições. Máx. o 

número por rack é de 2 posições.

Mostrar programas semelhantes - Durante o cozimento no modo Rack Timing, o aparelho oferece 

automaticamente outros programas semelhantes que podem ser preparados

ao mesmo tempo. A configuração padrão está ativada"

Barra de modos de cozimento - permite definir quais modos de cozimento estarão disponíveis Eu na barra de 

modos de cozimento durante o tempo do Rack. Pressionando o símbolo

permite que mais modos sejam adicionados.

Valores pré-configurados - Para racks, permite editar os parâmetros básicos, 

como umidade, sensor de temperatura central, temperatura da câmara, velocidade 

do ventilador e as seguintes funções

- Ar quente

- Modo combinado

- Vapor

- Regeneração no prato

•

•

•

•

•

3. INFO

Quando pressionado, os detalhes do aparelho e do sistema de controle serão exibidos.

5 / 5.2). O número máximo é de 10 racks.

4. SERVIÇO

Esta opção é permitida apenas para técnicos de serviço ou especialistas e é protegida por senha.

. 5. REGISTROS DE OPERAÇÃO

Erros

Esta função não está acessível para usuários comuns - apenas para técnicos de serviço.

Registro de eventos operacionais

Mostra um relatório completo de todos os eventos operacionais. Permite que os dados sejam filtrados de acordo 

com os próprios parâmetros ou da última semana, mês e ano.

Registro HACCP

Para exibir um relatório completo dos dados HACCP diretamente no visor.

Estatísticas operacionais

A função está disponível apenas para técnicos de serviço

Barra de modos de cozimento

Ar quente

Modo Combi

Vapor

Regeneração á

o menu

Costas

6. UNIDADE USB

Faça backup de vários itens do sistema de controle em uma unidade USB externa ou importe 

itens de um disco externo para o equipamento.

• Do aparelho para um disco USB

- Programas Deli - Uma descrição detalhada dos programas de salvamento é fornecida no capítulo 7.1.1 

separado.

- Programas - Uma descrição detalhada dos programas de salvamento é fornecida no capítulo 7.1.1 

separado.

- Erros - o nome do arquivo tem o formato

"ErrorReport_Blue Vision_0-rrrr_mm_dd.txt"

- HACCP- o nome do arquivo tem o formato

"HaccpReport_Blue Vision_0-rrrr_mm_dd.haccp"

- Relatório de eventos operacionais - o nome do arquivo tem o formato

"Log_Blue Vision_0-rrrr_mm_dd.txt"

- Configurações - o nome do arquivo tem o formato

"Oven_Blue Vision_0.zip"

- Mais - Este menu não está acessível para usuários comuns - apenas para técnicos de 

serviço com uma senha especial.

Quando uma das opções é selecionada, a mensagem Conecte um USB unidade aparecerá e o 

sistema aguardará sua conexão (

Após a conexão, a mensagem Disco USB conectado e o prompt Copiar dados para unidade USB vai 

aparecer. Toque no menu para transferir os dados para a unidade USB.

Limpeza

• Programas de limpeza

A função está disponível apenas para técnicos de serviço

• Espera após a limpeza

Permite que o aparelho desligue após a limpeza. O tempo de desligamento do aparelho pode ser definido 

em minutos.

O padrão é "Permitir"

Atraso de espera: o valor padrão é "1 min"

Fechaduras

Permite que programas sejam bloqueados contra edição.

Após o bloqueio, o programa pode ser iniciado, mas não pode ser editado ou excluído.

• Conjuntos de programas

Contém os programas Deli e o menu Programas. A configuração padrão 

é "Programas bloqueados"

Definir a opção "Programas bloqueados" permite que sejam feitas alterações em um programa salvo, exceto 

para fazer alterações em um programa especificamente iniciado usando QuickView.

1.2, ponto 6) .

• Bloqueio de aparelho

Esta função não está acessível para usuários comuns - apenas para técnicos de serviço.

• De USB para o aparelho

- Programas Deli - Uma descrição detalhada dos programas de cópia é fornecida no capítulo 

7.1.2 separado.

- Programas - Uma descrição detalhada da cópia do programa é fornecida no capítulo 7.1.2 

separado.

- Melodia - Somente arquivos no formato “* .wav”

- Mais - Este menu não está acessível para usuários comuns - apenas para técnicos de 

serviço com uma senha especial.

Quando uma das opções é selecionada, a mensagem Conecte uma unidade USB vai aparecer ( 

1.2, ponto 6) e o sistema irá esperar por sua conexão .

Após a conexão, o conteúdo da unidade USB será mostrado, que pode ser navegado da mesma 

forma que em um PC normal. Você pode selecionar e copiar arquivos individuais ou até pastas 

inteiras. Tocar no arquivo ou pasta selecionada irá copiá-lo para o aparelho.

• Execução de bloqueio de programa

A configuração padrão é "Permitir"

Depois de permitir, não será possível fazer nenhuma alteração no programa salvo, nem mesmo para uma 

única inicialização. Na visualização das etapas do programa QuickView, não será possível editar as etapas.

.

• Bloqueio de perfil

A configuração padrão é "Permitir"

Depois de permitir, não será possível fazer alterações em um perfil.

• Bloqueio de calendário

A configuração padrão é "Permitir"

Após permitir, não será possível alterar nenhum dos eventos planejados ou inicializações automáticas.

.

.

Arquivos de Programas (*. br2), HACCP (*. haccp) só pode ser administrado usando o 

software VisionCombi, que está disponível no site do fabricante.

2. CALENDÁRIO

Permite a criação, visualização e edição de eventos planejados. Há uma descrição detalhada no 

capítulo 4.2.11.
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7.1.1 Salvando programas na unidade USB

O capítulo seguinte descreve o procedimento para guardar os programas de cozedura (Forno combinado-> Programas). O procedimento para programas Deli é completamente o mesmo, os arquivos de programa são simplesmente salvos 

com um nome de arquivo padrão diferente (DeliPrograms_Blue Vision_355411808.br).

1 PRESSIONE

Definições

2 PRESSIONE

Disco USB

3 PRESSIONE

USB para forno

4 SELECIONE OS PROGRAMAS

Programas

5 APARECE UMA MENSAGEM

Conecte uma unidade USB (

APARECE UMA MENSAGEM

Se a unidade USB estiver danificada ou for incompatível, "Unidade USB não foi reconhecida" 

aparecerá. Use uma unidade USB diferente.

OPÇÃO: SALVAR TODOS

Para salvar todos os programas da memória do dispositivo em um arquivo na unidade 

USB.

pressione

1.2, ponto 6)

Conecte o disco USB

6
Disco USB conectado

6,1

Salvar tudo

O arquivo de saída padrão é exibido. Você pode sobrescrever o nome do arquivo conforme necessário.

Digite seu próprio nome de arquivo ou deixe o nome de arquivo predefinido e pressione

Escolha o nome do arquivo

Programs_Blue_Vision_355411808

Está bem

O progresso do salvamento é mostrado

Copiando dados para o arquivo:

Programs_Blue

Vision_355411808.br2

Uma mensagem de informação aparece quando o arquivo é salvo com sucesso.

Se o arquivo não for salvo com sucesso, a mensagem "Erro ao salvar dados" aparecerá. Repita o 

procedimento de salvamento do arquivo ou use uma unidade USB diferente.

Dados salvos no disco USB para arquivo:

Programs_Blue

Vision_355411808.br2

Desconecte a unidade USB e pressione

Costas

6,2 OPÇÃO: SALVAR SELECCIONADO

Permite selecionar e salvar programas ou pastas selecionados. Pressione

Salvar selecionado

Todos os programas com caixas de seleção são exibidos

Programas

Carne

Carne de porco

Aves

Cordeiro,

Carneiro, ...

Assado ao forno

pratos

Carne moida

Peixe

Costas

6.2.1 OPÇÃO: SALVAR PASTAS COMPLETAS

Tocar em qualquer caixa de seleção para selecionar uma pasta completa, incluindo o programa dentro

Carne

Carne de porco

Aves

Cordeiro,

Carneiro, ...
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6.2.2 OPÇÃO: SALVAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Tocar no nome da pasta exibe um menu de todos os programas, junto com as caixas de seleção.

Carne

Bifes

Cubos cozidos,

fatias, rolos

Cozido no vapor

1-2kg inteiros

Cozido no vapor

cubos, fatias

Grelhado

100-300g

Grelhado

300-600g

Frito

escalopes

Costas

Toque em qualquer caixa de seleção para selecionar os programas desejados.

Bifes

Cubos cozidos,

fatias, rolos

Cozido no vapor

1-2kg inteiros

Cozido no vapor

cubos, fatias

Depois de selecionar pastas ou programas, pressione

Está bem

O arquivo de saída padrão é exibido. Você pode sobrescrever o nome do arquivo conforme necessário.

Confirme a predefinição ou o nome de arquivo inserido pressionando

Escolha o nome do arquivo

Programs_Blue_Vision_355411808

Está bem

O progresso do salvamento é mostrado

Copiando dados para o arquivo:

Programs_Blue

Vision_355411808.br2

Uma mensagem de informação aparece quando o salvamento é bem sucedido.

Se o arquivo não for exportado com sucesso, aparecerá a mensagem "Erro ao salvar dados". Repita 

o procedimento de salvamento do arquivo ou use uma unidade USB diferente.

Dados salvos no disco USB para arquivo:

Programs_Blue

Vision_355411808.br2

Desconecte a unidade USB e pressione

Costas
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7.1.2 Copiar arquivos de uma unidade USB para o dispositivo

O capítulo seguinte descreve o procedimento para guardar os programas de cozedura (Forno combinado-> Programas). O procedimento para os programas Deli é completamente o mesmo, ao invés da opção "Programas", 

basta selecionar a opção "Programas Deli".

1 PRESSIONE

Definições

2 PRESSIONE

Disco USB

3 PRESSIONE

USB para forno

4 SELECIONE

Programas

5 APARECE UMA MENSAGEM

Conecte uma unidade USB (

O CONTEÚDO DA UNIDADE USB SERÁ MOSTRADO

Somente arquivos com a extensão "br2" são mostrados. Este formato só deve ser 

administrado com o software VisionCombi, que está disponível no site do fabricante.

1.2, ponto 6)

Conecte o disco USB

6
Programas

New_programs.br2

Programs_Blue

Vision_355411808.br2

6,1 OPÇÃO: SOBRESCREVER TUDO

Para substituir todos os programas na memória do aparelho por programas na 

unidade USB

pressione

Reescrever tudo

CUIDADO - Todos os programas originais na memória do aparelho serão 

irrecuperavelmente sobrescritos com programas de sua unidade USB

O progresso do salvamento é mostrado

Salvando dados no forno

Uma mensagem de informação aparece quando o salvamento é bem sucedido.

Dados salvos no forno

Desconecte a unidade USB e pressione

Costas

6,2 OPÇÃO: ADICIONE A PROGRAMAS

Para adicionar novos programas de uma unidade USB à memória do aparelho

pressione

Adicionar ao existente

Um menu de pastas com programas, junto com caixas de seleção

Programas

Carne

Carne de porco

Aves

Cordeiro,

Carneiro, ...

Assado ao forno

pratos

Carne moida

Peixe

Costas

6.2.1 OPÇÃO: ADICIONE PASTAS COMPLETAS

Tocar em qualquer caixa de seleção para selecionar uma pasta completa, incluindo o programa dentro

Carne

Carne de porco

Aves

Cordeiro,

Carneiro, ...
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6.2.2 OPÇÃO: ADICIONE PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Tocar no nome da pasta exibe um menu de todos os programas, junto com as caixas de seleção.

Carne

Bifes

Cubos cozidos,

fatias, rolos

Cozido no vapor

1-2kg inteiros

Cozido no vapor

cubos, fatias

Grelhado

100-300g

Grelhado

300-600g

Frito

escalopes

Costas

Toque em qualquer caixa de seleção para selecionar os programas desejados.

Bifes

Se você quiser selecionar programas de outras pastas, volte para

um nível superior usando o botão "Voltar" e selecione uma pasta diferente. Os programas já 

marcados permanecerão marcados.

Cubos cozidos,

fatias, rolos

Cozido no vapor

1-2kg inteiros

Cozido no vapor

cubos, fatias

Depois de selecionar pastas ou programas, pressione

Está bem

O progresso do salvamento é mostrado

Salvando dados no forno

Uma mensagem de informação aparece quando o salvamento é bem sucedido.

Dados salvos no forno

Desconecte a unidade USB e pressione

Costas
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7.2 PERFIS

O aparelho Deli Master oferece uma opção única de adaptação à tela principal (A). Com base nas suas próprias necessidades, na tela principal você pode, por exemplo, alterar o tamanho do botão, sua 

disposição, remover ou adicionar botões, alterar sua cor, alterar a cor de fundo, etc. Você pode salvar a alteração como seu PERFIL personalizado. O número de botões adicionados é ilimitado. Se os botões 

estiverem fora da área da tela, use a barra de rolagem no lado direito da tela.

7.2.1 Selecionando um perfil salvo

1 BOTÃO DE PRESSÃO A9

2 PRESSIONE

Per fi s

3 SELECIONE O PERFIL DESEJADO

Pressionar o perfil irá ativá-lo e a tela principal irá mudar.

O perfil definido pelo fabricante é armazenado com o nome de

Padrão.

7.2.2 Criação / edição de seu perfil personalizado

1 BOTÃO DE PRESSÃO A9

2 PRESSIONE

Editar o perfil real

3 EDITAR A APARÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DOS BOTÕES.

Em cada botão do perfil atual haverá um botão OPÇÃO: EDITAR 

TAMANHO DO BOTÃO3,1

(PEQUENO MÉDIO GRANDE)

3,2 OPÇÃO: EDITAR COR DO BOTÃO (12 CORES)

3,3 OPÇÃO: EXCLUA O BOTÃO DA TELA PRINCIPAL

3,4 OPÇÃO: ALTERAR LOCAL DO BOTÃO

Pressione e segure qualquer botão para alterar sua posição na tela. Desta forma, um 

botão pode ser movido para qualquer local da tela.

EDITAR O NÚMERO E O TIPO DE BOTÕES OU O FUNDO DA TELA

O botão está localizado no canto inferior direito da tela.

OPÇÃO: ADICIONE BOTÃO

Uma lista de botões aparecerá. Marque o botão que deseja adicionar ao seu perfil. Para 

confirmar sua seleção, pressione

OPÇÃO: EXCLUIR TODOS OS BOTÕES Quando pressionado, será solicitado: " Você tem certeza?" Pressionando 

sim

irá apagar todos os botões.

OPÇÃO: ALTERAR FUNDO

O sistema oferecerá fundos de página principal com 12 cores.

4

4,1

4,2

4,3

5 PRESSIONE

Está bem

5,1 OPÇÃO: SALVAR COMO UM NOVO PERFIL

Se você fez alterações no perfil Padrão, elas podem ser salvas apenas como um novo 

perfil. O próprio perfil padrão não pode ser alterado.

Digite o nome do perfil e confirme.

Desta forma, o seu perfil pessoal é criado.

OPÇÃO: SALVAR PERFIL

Seu perfil pessoal será salvo com o mesmo nome com as alterações.

Se você deseja alterar o perfil padrão ou pessoal, defina seus bloqueios de acordo com o capítulo 7.1 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS / 1ª CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO / Bloqueios

Salvar como um novo perfil

Está bem

5,2

Salvar perfil
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08 I MANUTENÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
VISÃO GERAL DA MANUTENÇÃO

Durante todo o período de operação, o aparelho deve ser submetido a inspeções, 

testes e atualizações regulares para operar este tipo de aparelho de acordo com os 

regulamentos aplicáveis   no país de uso.

O aparelho deve ser mantido limpo e os restos de gordura velha e alimentos devem ser 

removidos. Apenas a manutenção regular e o cumprimento de todas as instruções podem 

garantir que o aparelho dure muito tempo, funcione bem e prepare alimentos de alta 

qualidade.

Assim que terminar o trabalho, feche o abastecimento de água do aparelho! Apenas 

mantenha-o conectado no caso de haver um dispositivo de tratamento de água conectado 

que requeira regeneração regular. A garantia não se aplica a danos causados   pelo não 

cumprimento dessas instruções ou por limpeza inadequada!

Danos resultantes do não cumprimento destas instruções e causados   por limpeza 

inadequada não são cobertos pela garantia!

O seguinte não deve ser usado para limpar o aparelho:

• limpador de alta pressão

• agentes de limpeza abrasivos à base de areia ou agentes de limpeza de grãos grossos

• ferramentas de limpeza mecânica de superfície (escovas de arame, raspadores, facas)

A garantia não cobre danos decorrentes do uso de agentes de limpeza diferentes dos 

recomendados pelo fabricante, ou como resultado do uso de agentes de limpeza 

recomendados pelo fabricante em contradição com as recomendações do fabricante!

Se o aparelho estiver com defeito ou não funcionar normalmente, pare de usá-lo, desconecte-o da tomada e entre 

em contato com uma empresa de serviços autorizada.

INTERVALO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DA TAREFA

Limpeza com o

programa automático

e limpador ativo

Limpeza manual usando

um pano, detergente e água

Limpeza manual

usando um pano macio e uma 

substância para o tratamento

aço inoxidável e

vidro

Limpeza com o

programa automático

e visão descalcificante

Limpeza das mãos usando

Limpador manual ou

Puron K e o

seguinte ENXAGUAR

programa

Limpeza manual

com detergente ou na máquina de 

lavar louça

Limpeza das mãos usando

panos e apropriados

agentes de limpeza

Câmara de cozimento

Vedação da porta

Diariamente

Partes externas

Câmara de cozimento

Espaço atrás do

parede interior

Semanal

Filtro de ar

Limpando a porta

e vidro

Descalcificação usando o

programa automático

e o Strip-A-Way

agente

A cada seis meses* Caldeira

Inspeção por um

empresa autorizada

Anual Aparelho inteiro

Antes de utilizar ou fazer a manutenção do aparelho, familiarize-se com todas as 

instruções, proibições e recomendações do capítulo INSTRUÇÕES DE 

SEGURANÇA (ver "Informações básicas", capítulo 2 "Instruções de segurança").

Não borrife água do chuveiro no vidro e nas luzes da porta, se a temperatura 

interna estiver acima de 65 ° C. Existe o risco de rachar o vidro e ferir o operador!

* aplica-se apenas a aparelhos com caldeira

8.1 MANUTENÇÃO DIÁRIA

o

agentes de limpeza recomendados pelo fabricante. Se não for limpo adequadamente, o 

aparelho ou suas peças podem ser danificados.

LIMPANDO A CÂMARA DE COZINHA

Para a limpeza diária do aparelho, utilize um dos programas da função Limpeza, que 

se encontra no menu do aparelho.

utensílio devo estar limpo diariamente com a

O manual para usar a limpeza automática pode ser encontrado no capítulo

9. Limpeza automática.

Ao limpar, use apenas agentes de limpeza recomendados pelo fabricante - 

especialmente Active Cleaner e Vision Descaler.
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Após a conclusão do programa de limpeza, verifique se a limpeza foi adequada. Caso 

contrário, repita o processo de limpeza. Se resíduos de um agente de limpeza grudarem 

na superfície da câmara de confecção ou seus acessórios, enxágue com o chuveiro de 

mão ou inicie o programa Enxaguar com água. Se isso não for feito, a superfície de aço 

inoxidável da câmara de cozimento pode distorcer e descolorir quando o aparelho é 

usado em altas temperaturas. A garantia não cobre danos causados   desta forma!

Ao trabalhar com detergentes, tenha sempre muito cuidado em seguir o manual e 

as recomendações do fabricante do detergente. Isso evitará riscos à sua saúde!

Ao limpar o aparelho, use sempre equipamentos de segurança e roupas de trabalho 

prescritas (luvas, óculos, máscara)!

Ao usar programas de limpeza automática em aparelhos com carrinho de carga, é 

absolutamente necessário colocar o carrinho no aparelho antes de iniciar o 

programa de limpeza!

Os programas de limpeza automática não são para limpar recipientes ou lençóis de 

gastronorm!

Enquanto o aparelho é limpo com um detergente, sua temperatura nunca deve 

exceder 70 ° C. Em temperaturas mais altas, o detergente pode assar na superfície 

da câmara de cozimento e formar manchas que lembram ferrugem ou causar 

outros danos ao aparelho. A garantia não se aplica a este tipo de dano!

2

1

LIMPANDO A VEDAÇÃO DA JUNTA DA PORTA

Após a limpeza da câmara de cozimento, limpe ao redor da junta da porta com um pano 

macio embebido em detergente. Em seguida, limpe ao redor da vedação da gaxeta com 

um pano embebido em água limpa e seque-o com um pano seco. Depois de concluída a 

limpeza, deixe a porta do aparelho entreaberta, para que a câmara de confecção e a junta 

da porta sequem bem.

Após a limpeza da câmara de cozimento, abra a porta e deixe-a entreaberta para 

secar completamente a câmara.

LIMPANDO AS PEÇAS EXTERNAS

Limpe o exterior do aparelho com um pano macio e um detergente para limpar e tratar 

o aço inoxidável e o vidro.
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8.2 MANUTENÇÃO SEMANAL Abra a parede interna puxando pelo lado esquerdo.

DESCALCANDO A CÂMARA DE COZINHA

Se uma crosta de câmara 

limítrofe, desça

câmara desca

por esta.

da cozinha

o "cozinhar

produto de escada rolante

Se a cozinha

o c atual

da água t

a extremidade dianteira.

fabricante

coberto por th

aled, descubra

operação ect

aparelho ligado

não conhecer o

enance, não é

INSPECIONANDO A

PAREDE

ND THE INNER

Para ma semanal

capítulo 7.1) e

1. Limpe o

com um carregamento

intuição (ver

a parede interna.

y para aparelhos

Se partes do espaço estiverem sujas ou calcificadas, feche a parede interna, fixe-a 

com a trava e escolha o programa de limpeza correto para o tipo e nível de sujeira. 

Após o término do programa de limpeza, verifique se a limpeza foi adequada (proceda 

conforme os pontos 2 a 3). Se tudo não estiver limpo o suficiente, repita o processo. 

Se a limpeza foi adequada, feche a parede interna (na frente do ventilador), use a 

trava integrada para protegê-la contra a abertura e coloque as duas grades de volta 

(não se aplica a aparelhos com sistema de carga).

3. Após a limpeza, deixe a porta do aparelho aberta para que a câmara de cozimento possa secar 

completamente. Isso também faz com que as vedações da porta durem mais.

1

LIMPEZA MÃO DO ESPAÇO ATRÁS DA PAREDE INTERNA

2 Em casos raros, mesmo a limpeza e descalcificação automáticas repetidas podem ser 

ineficazes contra a sujeira resistente atrás da parede interna. Nesses casos, um agente de 

limpeza (limpador manual) ou descalcificante (Puron

K) deve ser aplicado à mão da seguinte forma:

1. Abra a parede interna da maneira descrita anteriormente neste capítulo.

2. Pulverize o Limpador Manual ou Puron K (para descalcificação) em toda a superfície 

da parede interna - ventilador, pulverizador de água (tubo no meio do ventilador no 

qual a injeção leva) e o elemento de aquecimento - e deixe funcionar durante 15 

minutos.

3. Enxagúe bem a câmara de confecção, iniciando o programa de limpeza 

automática - Enxaguar com água.

4. Após a conclusão do programa de limpeza, verifique se a limpeza foi adequada. 

Se tudo não estiver limpo o suficiente, repita o processo. Se a limpeza foi 

adequada, feche a parede interna (na frente do ventilador), use a trava 

integrada para protegê-la contra a abertura e coloque as duas grades de volta 

(não se aplica a aparelhos com sistema de carga).

5. Após a limpeza, deixe a porta do aparelho aberta para que a câmara de cozimento possa 

secar completamente. Isso também faz com que as vedações da porta durem mais.

2. Solte as travas que prendem a parede em frente ao ventilador. Uma chave de fenda ou 

moeda pode ser usada para soltá-los.

LIMPANDO O FILTRO DE AR

Uma vez por mês, verifique e limpe o filtro de ar, que se encontra no lado esquerdo inferior do aparelho.
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Destrave o vidro interno e incline-o para cima.

Retire o filtro do lado mais próximo do aparelho e limpe-o bem com detergente ou na 

máquina de lavar louça. Após a limpeza, deixe secar bem.
4. Limpe todas as superfícies de vidro com um pano limpo e detergente para vidro.

5. Em seguida, seque as superfícies de vidro com um pano seco.

6. Limpe a vedação do vidro do meio com um pano úmido e seque-o.

No caso de o filtro de ar ficar obstruído, os componentes eletrônicos do aparelho podem 

superaquecer e o funcionamento do aparelho pode ser limitado.

LIMPANDO A PORTA, VIDRO E BANDEJA DE GOTEJAMENTO

1. Abra a porta do aparelho.

2. Verifique a bandeja de gotejamento na parte inferior da porta. Se estiver sujo, limpe-o com um pano 

macio e detergente.
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7. Gradualmente, retorne o vidro do meio e interno à sua posição original e prenda-os 

com a trava pressionando suavemente o vidro interno perto da trava.

8.3 MANUTENÇÃO DE MEIO ANO

DESCALCANDO A CALDEIRA

Embora os aparelhos com caldeira estejam equipados com uma função automática 

que garante a troca regular de água na caldeira e limpa a caldeira de depósitos e 

sujidades normais, deve ser totalmente descalcificada uma vez a cada 6 meses. Isso 

evita danos aos elementos de aquecimento e garante o bom funcionamento da 

caldeira. A garantia não cobre danos devido a uma caldeira escalonada!

Dependendo da qualidade da água, a caldeira do aparelho pode necessitar de uma descalcificação com maior 

frequência. Se a caldeira for muito dimensionada, o aparelho pode não funcionar corretamente.

Somente uma empresa de serviço autorizada deve descalcificar a caldeira.

8.4 MANUTENÇÃO ANUAL

Para uma operação segura e sem problemas, o aparelho e seus acessórios devem ser inspecionados 

por uma empresa de serviço autorizada pelo menos uma vez por ano.
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09 I LIMPEZA AUTOMÁTICA

O Deli Master está equipado com um sistema de limpeza automática, o que garante que o seu 

aparelho estará sempre perfeitamente higienizado.

O aparelho possui seis programas de limpeza. O programa a utilizar depende do grau de sujidade 

da câmara de confecção - consulte a tabela abaixo.

PROGRAMA DESCRIÇÃO DURAÇÃO *

O uso regular deste sistema de limpeza automática economiza tempo e prolonga significativamente a 

vida útil do aparelho.

Enxaguar com água - enxágue a câmara de cozimento 

com água morna sem detergente.

Limpeza expressa - Limpeza curta de sujeira leve.

Limpeza primária - Limpeza de luz

sujando.

Limpeza média - Limpeza de sujeira de nível médio.

Limpeza extra forte - Limpeza de sujidade muito 

pesada.

14h53

Graças a este sistema, as únicas tarefas de limpeza neste aparelho são:

• escolhendo o programa de limpeza certo para o nível de sujeira

• iniciando o programa de limpeza e adicionando detergente

33:39

50:19

01:15:19

9.1 LIMPEZA AUTOMÁTICA: O QUE VOCÊ DEVE 

SABER 01:48:39

Descalcificação da cozinha

câmara - Remoção de depósitos de calcário.

01:12:44

Para a limpeza automática, deve-se utilizar o detergente Active Cleaner, 

que é acondicionado em sacos plásticos de 60 g. É entregue em 

pequenos baldes contendo 50 embalagens.

* Os tempos de limpeza indicados aplicam-se ao tamanho 611. Estes dados podem ser ligeiramente diferentes para aparelhos de tamanhos 

diferentes.

Dependendo do tamanho do aparelho e do programa de limpeza escolhido, também é necessário 

selecionar a quantidade certa de detergente. A quantidade de agente de limpeza necessária 

depende do grau e da natureza da sujeira do aparelho.

A embalagem do detergente protege-o dos danos causados   pela umidade, mas mesmo assim ele deve 

ser armazenado em locais onde não haja água ou excesso de umidade. Use sempre o detergente 

imediatamente após abrir a embalagem. Nunca o deixe aberto e, o mais importante, não o deixe em 

locais úmidos ou sem supervisão.

TAMANHO DO APARELHO

QUANTIDADE DE DETERGENTE (pcs) 611 

1011 1221 2011

PROGRAMA

623 2021

Importante:

Se um detergente diferente do limpador ativo original for usado (ou limpador manual, Vision 

Descaler), a Retigo não se responsabiliza por quaisquer danos e a garantia não se aplica a 

danos causados   desta forma.

Mantenha o detergente fora do alcance das crianças.

Ao manusear o detergente, siga todas as regras para trabalhar com segurança com substâncias químicas e, 

principalmente, use equipamentos de segurança (principalmente luvas e óculos de proteção).

Siga as instruções na embalagem do detergente.

O detergente nunca deve entrar em contato direto com a pele, olhos ou boca.

Nunca abra a porta do aparelho durante o programa de limpeza - isso pode causar risco de 

exposição a produtos químicos.

Antes da limpeza, remova todos os recipientes de gastronormas do aparelho. Siga todas as 

instruções mostradas no display do aparelho.

Depois de usar o detergente, não deixe a embalagem do detergente na câmara de 

cozimento.

Nunca derrame o detergente na superfície quente do aparelho - pode danificar 

irreversivelmente a superfície de aço inoxidável. A garantia não se aplica a aparelhos 

danificados desta forma.

Se a limpeza for inadequada, o acúmulo de gordura na câmara de cozimento do aparelho pode 

inflamar durante o funcionamento normal.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Água

enxágue *

Expressar

limpeza

Básico

limpeza

Médio

limpeza

Extra forte

limpeza

Cozinhando

câmara

descalcificante **

0 0 0 0 0 0

1 1 1 2 2 3

1 1 1 2 2 4

1 1 1 2 2 4

1 2 2 3 3 5

1 1 1 2 2 3

* O enxágue com água é realizado sem detergente.

* * Use Vision Descaler para descalcificar.
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9.2 INICIANDO O PROCESSO DE LIMPEZA

1 ENTRE NO MODO DE LIMPEZA

• Quando o processo de limpeza terminar, verifique a câmara de cozimento. Remova o 

detergente restante enxaguando abundantemente com o chuveiro de mão ou lavando com 

água. Se isso não for feito, a superfície de aço inoxidável da câmara de cozimento pode 

distorcer e descolorir quando o aparelho é usado em altas temperaturas. A garantia não 

cobre danos causados   desta forma!

Não limpe o aparelho com equipamentos que funcionem com alta pressão de água.

Se o aparelho não for usado novamente após a limpeza, recomendamos deixar a porta entreaberta, por 

exemplo, durante a noite.

Descarte a embalagem do detergente normalmente, colocando-a em local reservado para sacos 

plásticos.

Nunca deixe embalagens usadas livremente acessíveis.

•

•

•

•

Limpeza

2 SELECIONE O MODO APROPRIADO
Enxágue com água

0:14:53

Limpeza expressa

0:33:39

Limpeza básica

0:50:19

Limpeza média

1:15:19

Limpeza extra forte

1:48:39

Câmara de cozimento

descalcificante

1:12:44

3 PARA INICIAR O PROGRAMA DE 

LIMPEZA, PRESSIONE

Aguarde o aviso de inserção do 

detergente.

PARA VOLTAR À LISTA DE MODOS DE 

LIMPEZA, PRESSIONE

DESCALCANDO A CÂMARA DE COZINHA

A descalcificação é recomendada quando há depósitos visíveis de calcário na câmara de cozimento (uma 

camada branca de calcário). Para descalcificar o aparelho, o agente especial Vision Descaler deve ser 

usado.

Este agente é aplicado da mesma forma que o Active Cleaner. A embalagem padrão do Vision Descaler 

é um balde de plástico contendo 25 sacos de 150 g.

Começar

Costas

Quando Iniciar é pressionado, o aparelho verifica automaticamente se a temperatura dentro da câmara de 

cozimento não está muito alta. Se a temperatura estiver acima de 80 ° C, o processo automático de 

resfriamento da câmara de cozimento será iniciado. Se a temperatura não ultrapassar 80 ° C ou se o 

arrefecimento da câmara de confecção tiver terminado, o seu aparelho irá pedir-lhe para adicionar 

detergente.

Ao manusear o agente de limpeza, siga todas as regras para trabalhar com 

substâncias químicas!

ADICIONANDO DETERGENTE

• Abra o saco de detergente no local indicado

Despeje todo o conteúdo da embalagem na tampa de 

drenagem no fundo da câmara de cozimento. A maior 

parte do pó cairá no orifício de drenagem.

feche a porta do aparelho

•

•

O programa selecionado iniciará automaticamente e a tela o manterá informado sobre o status 

atual do programa e o tempo de limpeza restante.

Após o término do programa de limpeza, um sinal sonoro é emitido e uma mensagem é exibida. Agora, o 

aparelho está pronto para ser usado novamente.

INTERROMPENDO A LIMPEZA PROGRAMAMENTE

Você pode interromper o processo de limpeza durante a etapa principal com o PARE

botão mostrado na tela. Se você fizer isso, o aparelho perguntará se você realmente deseja pará-lo. Se 

você confirmar, o programa mudará para o modo de enxágue, que dura cerca de 16 minutos. Em seguida, 

o processo de limpeza está totalmente concluído. Se você não confirmar a pausa e pressione Não, o 

processo continuará de onde parou.
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10 I TABELA DE MENSAGENS DE ERRO

Ao trabalhar com o aparelho, o visor pode mostrar mensagens de erro. Seus significados são os 

seguintes:

ERRO

Err 11

DESCRIÇÃO

Elemento de aquecimento da câmara

erro.

SOLUÇÃO

O aparelho não consegue 

continuar a funcionar.

Contate um autorizado

companhia de serviço.

Errar

60-79

Comunicações Modbus

erro.

Desligue a energia

fornecimento ao aparelho (não no 

modo "Standby"), aguarde 30 

segundos e ligue o aparelho 

novamente (reconecte a 

alimentação

fornecem). Se o problema ocorrer 

novamente, entre em contato

um serviço autorizado

companhia.

Se o problema ocorrer novamente, entre 

em contato com um

serviço autorizado

companhia.

Contate um autorizado

companhia de serviço.

Err 15 Falha na proteção contra o calor do 

motor. Motor de sinais

superaquecimento acima do limite definido.

Erro na válvula da aba. o

a válvula de retenção automática não está 

funcionando corretamente.

Contate um autorizado

companhia de serviço.

Errar

80-91

Erro do conversor de frequência.

Err 26 Função incorreta de

a válvula de aba pode afetar os resultados 

do cozimento, no entanto,

é possível continuar usando o 

aparelho

temporariamente. Contato

um serviço autorizado

companhia.

O aparelho pode

temporariamente ser usado

em todos os modos. Contate um 

serviço autorizado

companhia.

O aparelho pode

temporariamente ser usado

em todos os modos, exceto nos 

modos com sensor de 

temperatura. Contate um 

autorizado

companhia de serviço.

Blocos de erro funcionam em 

todos os modos. Contato

um serviço autorizado

companhia.

O aparelho pode

temporariamente ser usado

em todos os modos, exceto nos 

modos com sensor de 

temperatura. Contate um 

autorizado

companhia de serviço.

Err 100 Erro no sistema

Err 31 Erro do sensor de calor de drenagem.

• As falhas do equipamento podem ser reparadas apenas por serviços autorizados, que são 

treinados e certificados pelo fabricante. A garantia não se aplica no caso de serviço impróprio 

ou não autorizado!

• Durante todo o tempo de observação, o aparelho deve ser submetido a inspeções, testes e 

análises regulares de acordo com os regulamentos aplicáveis   no país do proprietário.

Err 34 Erro da sonda de 

temperatura de 1 ponto.

Err 35 Erro do sensor de calor da câmara.

Err 36 Erro da sonda de 

temperatura de 6 pontos.

Err 37

Err 38

Err 40

Termistor desconectado.

Termistor em curto-circuito.

Interrupção do fusível térmico da 

câmara, caldeira (apenas aparelhos de 

caldeira), tiragem

interruptor (apenas gás

aparelhos com interruptor de tiragem) ou 

quadro de distribuição

fusível térmico.

Erro de resfriamento - superaquecimento dos 

componentes eletrônicos.

Contate um autorizado

companhia de serviço.

Contate um autorizado

companhia de serviço.

Err 41 Limpe o filtro de poeira. Se 

o erro ocorrer

repetidamente, por favor contate

um serviço autorizado

companhia.
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11 I VIDA DE SERVIÇO, TOMANDO

FORA DE OPERAÇÃO

E GARANTIA

Descarte por conta própria

Se você decidir descartar o aparelho por conta própria, cumpra os regulamentos nacionais de descarte 

de lixo aplicáveis. Leve as peças de chapa do aparelho a um centro de coleta apropriado e coloque o 

vidro em latas de reciclagem. Leve o isolamento cerâmico e as peças elétricas a empresa especializada 

autorizada para o tratamento e destinação final desses resíduos.

VIDA DE SERVIÇO

A vida útil do produto é de 10 anos se as seguintes condições forem cumpridas: uma inspeção de 

serviço preventiva regular a cada 12 meses de operação, enquanto esta inspeção deve ser 

realizada por técnicos de serviço de uma empresa parceira autorizada Retigo.

O usuário deve apresentar uma lista de eventos de serviço.

O usuário deve seguir precisamente as instruções do manual do usuário.

O usuário deve manter e limpar o aparelho diariamente com agentes de limpeza recomendados pela 

Retigo.

Se o aparelho possuir limpeza automática, os agentes de limpeza recomendados pela Retigo devem ser utilizados 

exclusivamente.

O treinamento de operadores por um cozinheiro profissional Retigo deve ser documentado no livreto de serviço ou 

por cópias do registro de treinamento do operador.

Se o pessoal operacional mudar, o treinamento deve ser realizado novamente.

GARANTIA

O período de garantia é anotado no livreto de serviço e no certificado de garantia. Exija a 

confirmação da garantia da empresa que instalou o seu aparelho.

Não são cobertos pela garantia os danos e falhas causados   por operação incorreta, não 

observação deste manual do usuário, uso de agentes de limpeza agressivos e limpeza 

inadequada do aparelho. Também não estão cobertos os defeitos causados   por instalação em 

desacordo com as recomendações do fabricante, reparos incorretos, adulteração não autorizada e 

força maior.

RETIRADA DA OPERAÇÃO - ELIMINAÇÃO

Para eliminar o aparelho após ter sido colocado fora de funcionamento, é necessário cumprir os 

regulamentos nacionais aplicáveis   sobre a eliminação de resíduos. O aparelho contém peças elétricas 

(eletrônicos, transformador, lâmpadas halógenas, bateria, etc.) que podem causar danos ao meio 

ambiente se descartados de maneira inadequada.

O aparelho e as suas peças NÃO DEVEM ser eliminados no lixo 

comum!

O usuário final do aparelho deve escolher entre três das seguintes opções de descarte:

Eliminação pela RETIGO sro

Solicite a eliminação do equipamento pela RETIGO ligando para o telefone +420 571 665 511 ou 

pelo email info@retigo.cz

Como preparar o aparelho para descarte:

• Desligue profissionalmente o aparelho dos utilitários

• Coloque o aparelho em um palete, prenda-o com filme retrátil e transporte-o para um local de 

carregamento apropriado.

A remoção e o descarte são gratuitos para o usuário final. Em cooperação com uma empresa 

contratada, Retigo sro providenciará a remoção e eliminação do aparelho de acordo com a 

legislação aplicável. Da mesma forma, Retigo sro providenciará o descarte de aparelhos de outras 

empresas de tipo e uso semelhante, se os produtos Retigo sro os substituirem.

Descarte pelo distribuidor do eletrodoméstico

Solicite a eliminação do aparelho através do distribuidor, que providenciará a eliminação com a 

Retigo.

Ao fazer o pedido, forneça as seguintes informações:

• endereço exato para pegar o aparelho

• pessoa de contato, telefone

• hora de coleta para o aparelho
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Centro Empresarial de Ferreiros
 
Travessa António Ferreira Rito, Pavilhão 17
 
4705-819 Ferreiros, Braga
 
(+351) 253 070 215
 
(+351) 211 450 226
 
comercial@biporto.pt
 
www.biporto.pt
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Láň 2310
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