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INSTRUKCJA OBSŁUGI PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH
RETIGO VISION

I. Wstęp instrukcji obsługi

Szanowni klienci,

Bezpieczne użytkowanie urządzenia
Piece konwekcyjno-parowe Retigo Vision zostały zaprojektowane
i wyprodukowane w taki sposób, żeby spełniały wszystkie
międzynarodowe normy bezpieczeństwa. Instalacje niezgodne ze
wskazówkami dotyczącymi instalacji, nieodpowiednie użytkowanie
urządzenia, ustawienia, serwis, jak również nieodpowiednie
czyszczenie czy ewentualne zmiany w piecu, które nie zostały
zatwierdzone przez producenta, mogą doprowadzić do obrażeń i
ewentualnie śmierci.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, NALEŻY
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ instrukcję obsługi. Tę instrukcję należy
zachować dla wszystkich użytkowników urządzenia i w celu kolejnego
zapoznania się w przyszłości.
Należy się upewnić, że podłączenie elektryczne, podłączenie wody
jak również podłączenie rur ściekowych urządzenia jest wykonane
poprawnie i zgodnie ze wskazówkami producenta z rozdziału
„Transport i instalacja” dokumentacji technicznej pieców. Jeśli macie
Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące instalacji, eksploatacji
lub bezpieczeństwa urządzenia, należy zasięgnąć rady u dostawcy
urządzenia.
Nie należy usuwać żadnych sztywnych osłon, niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
jeżeli nie jest tak powiedziane w instrukcji.
Nie należy kontynuować eksploatacji urządzenia, jeżeli zachodzą
jakiekolwiek wątpliwości co do jego prawidłowego działania,
ewentualnie jeżeli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone należy je
natychmiast wyłączyć, odłączyć z prądu, wstrzymać dopływ wody i
zasięgnąć rady u dostawcy urządzenia.
Nigdy nie należy dopuścić do tego, żeby ktokolwiek, kto nie jest
uprawniony do używania tego urządzenia i nie został zapoznany z
jego działaniem, używał urządzenia, przeprowadzał konserwację czy
inne czynności niezgodne z jego przeznaczeniem. Takie niefachowe
działania mogą prowadzić do uszkodzenia zdrowia lub uszkodzenia
urządzenia.
Zawsze należy
elektrycznym.

przestrzegać

zasad

pracy

z

urządzeniem

Ten symbol oznacza, że firma RETIGO s.r.o. uprawniona
jest na podstawie ustawy 477/2001 Sb. (94/62/ES) do
używania znaku ochronnego Zielony punkt, to znaczy, że
w cenie produktu zawarte są koszty związane z likwidacją
opakowań.

Gratulujemy wyboru i zakupu nowego pieca RETIGO VISION.
Firma Retigo s.r.o. docenia Państwa decyzję i wierzy w to, że z pomocą
tego urządzenia, zawsze będziecie osiągali doskonałe wyniki przy
realizacji swoich pomysłów w codziennej praktyce. Dzięki używaniu
nowego
urządzenia
osiągniecie
Państwo
wysoką
jakość
przygotowywanych dań, a goście będą do Was chętnie wracać.
Nowy piec RETIGO VISION powstał poprzez połączenie
wieloletnich doświadczeń najlepszych kucharzy, najnowszych
wiadomości nauki i współczesnej technologii. Dzięki intuicyjnemu
sterowaniu, dużej ilości zaprogramowanych trybów i wyjątkowej
funkcji „Easy cooking” można natychmiast osiągnąć optymalne wyniki
gotowania bez potrzeby długiego studiowania technologii i
postępowania przy przygotowaniu żywności.
Oczywista jest jednak możliwość tworzenia własnych programów
z nieograniczoną ilością kroków, które można zapisać i klasyfikować
zgodnie z Państwa nawykami i wymogami. Przejrzyste menu zaoferuje
wybór ulubionych przepisów i najczęściej używanych programów
gotowania.
Piece RETIGO VISION wyposażone są w inteligentny system
kontroli przebiegających właśnie procesów z możliwością ingerencji w
aktualną technologię w każdej chwili. Przy pomocy wbudowanej
funkcji „Naucz się i zapamiętaj” można zmieniony przez Państwa
program zapisać pod nową nazwą i wykorzystać go do dalszego
przygotowana takiego samego produktu.
Firma Retigo s.r.o. wierzy w to, że nowy piec RETIGO VISION
przyniesie Państwu maksymalny komfort w codziennej pracy i nowe
możliwości w przygotowaniu żywności. Do tego przyczynia się również
okres gwarancji wyznaczony w książce serwisowej i karcie
gwarancyjnej. Dlatego należy wymagać bezwarunkowego jej
potwierdzenia przez firmę, która instaluje piec. Gwarancji nie podlegają
usterki powstałe z powodu nieodpowiedniej obsługi., niepoświęcenia
uwagi niniejszej instrukcji obsługi, użycie agresywnych chemicznych
środków myjących i nieodpowiedniego czyszczenia. Gwarancji nie
podlegają również usterki powstałe na skutek nieodpowiedniej
instalacji, niebędącej w zgodzie z zaleceniami producenta,
niepoprawnych napraw, jak również usterki spowodowane poprzez
ingerencję lub siłę wyższą.
W celu osiągania jak najlepszych wyników pracy z piecem
RETIGO VISION od samego początku, niniejsza instrukcja ma na
celu udzielenie wszelkich potrzebnych informacji i dobrych rad dla
bezproblemowej pracy. Dla pełnego wykorzystania możliwości
RETIGO VISION zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją
obsługi, zanim zaczniecie Państwo używać pieca.
Firma Retigo s.r.o. życzy wiele radości przy używaniu pieca
RETIGO VISION.

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia części blaszane należy
sprzedać w skupie złomu, szkło należy włożyć do kontenerów na
szkło. Izolację szklano-ceramiczną i części elektryczne należy oddać
do firmy wyspecjalizowanej, która jest uprawniona do likwidacji
odpadów.
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II. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Ostrzeżenia ogólne
W pobliżu pieca nie należy instalować żadnych źródeł ciepła
(frytkownic, grilli, kuchenek, grzejników...)

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Urządzenia może używać
i przeszkolona obsługa

wyłącznie

wykwalifikowana

Należy zapewnić systematyczne szkolenie obsługi urządzenia.
Zapobiega to ewentualnym urazom przy pracy i uszkodzeniu
urządzenia
Urządzenia można używać wyłącznie do przygotowania
żywności i zgodnie z instrukcją obsługi. Każde inne użycie
jest niezgodne z jego przeznaczeniem i uważane jest za
niebezpieczne
Przed użyciem należy sprawdzić komorę gotowania pieca.
Resztki żywności jak również nieusunięte środki czyszczące,
ewentualnie inne przedmioty należy usunąć i komora
gotowania dokładnie opłukać prysznicem ręcznym

Przy dłużej przerwie w użytkowaniu pieca należy zamknąć
doprowadzenie wody i wyłączyć zasilanie elektryczne

Po zakończeniu pracy, np. w trakcie nocy, należy pozostawić
drzwi pieca uchylone
Jeśli naczynia wypełnione są wodą więcej niż w trzech
czwartych, wymagana jest szczególna ostrożność przy ich
przemieszczaniu i przy ich wyjmowaniu. W ten sposób
wypełnione naczynia należy umieszczać w piecu wyłącznie
w zasuwach w których można coś zobaczyć. W innym
wypadku może dojść do poparzenia obsługi. Należy
zachować szczególną ostrożność przy wyjmowaniu gorących
naczyń z jakąkolwiek zawartością!

Stałe resztki żywności należy usunąć z komory gotowania,
nigdy nie należy ich spłukiwać do odpływu pieca

Uwaga! Podczas pracy z piecem należy zwrócić uwagę na to,
że naczynia, wkładki do gotowania i ruszty mogą być gorące
– istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Środki czyszczące i odwapniające można używać wyłącznie
zgodnie z niniejszą instrukcją i przy przestrzeganiu instrukcji
na poszczególnych środkach

Uwaga! Podczas pracy pieca tworzy się gorąca para – istnieje
niebezpieczeństwo poparzenia.

Przyciski panelu sterowania można wciskać wyłącznie
palcami ręki. Przy użyciu ostrych, spiczastych lub innych
przedmiotów do sterowania piecem unieważnia gwarancję
Nie należy blokować otworów wentylacyjnych pieca żadnymi
przedmiotami, w szczególności nie należy na piecu stawiać
naczyń, przedmiotów z tworzyw i innych. Należy zapewnić
swobodne odprowadzenie pary z otworów wentylacyjnych
nad piecem
Należy zabezpieczyć, żeby na urządzenie nie kapała lub nie
pryskała woda i nie należy na nim stawiać przedmiotów
napełnionych wodą

Nie należy kłaść na urządzeniu albo stawiać w jego pobliżu
źródeł otwartego ognia

Z powodów bezpieczeństwa nie należy zdejmować stałych
osłon ani starać się dostać do urządzenia. Urządzenie nie
posiada żadnych części, którymi mógłby się posługiwać
użytkownik. Naprawy jakichkolwiek usterek i konserwacje
wykraczające poza niniejszą instrukcję należy pozostawić
wykwalifikowanym serwisantom.
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III. Informacje podstawowe
Włączanie i wyłączanie pieca
Piec jest przystosowany do stałego podłączenia do prądu.
Odłączenie i podłączenie należy wykonać przy pomocy wyłączenia
wyłącznika zewnętrznego.
Wyłącznik służy do wyłączania i włączania (przy pierwszym
uruchamianiu, naprawach, instalacji i również podczas awaryjnego
wyłączenia urządzenia).
Musi być zawsze łatwo dostępny!

Wstępne ogrzanie bojlera
(tylko dla pieców z bojlerem)
Po włączeniu bojler automatycznie napełni się wodą i dojdzie do
jej zagrzania. W tym czasie w trybie „Para” i „Gorące powietrze
z parą” początek programu zostanie odłożony na jakiś czas, zanim
dojdzie do pełnego nagrzania bojlera. Po tym czasie piec automatycznie
będzie kontynuował działanie.

Wózek wwożący
- dla modeli pieców 2011, 1221

•

Po wjeździe do pieca wózek należy zawsze zahamować

•

Jeżeli przemieszczany jest pełny wózek naczynia na nim
muszą być zawsze unieruchomione (zamknięta GN).

•

Jeżeli przewożone są naczynia wypełnione cieczą muszą
zostać przykryte szczelnymi pokrywkami. W przeciwnym
razie może dojść do poparzenia obsługi.

•

W przypadku dużej nierówności podłogi wózków nie można
używać do wjeżdżania do pieca.

•

Uchwytu wózka nigdy nie należy pozostawiać wewnątrz
zamkniętego pieca. Może dojść do rozbicia drzwi pieca.

•

Nie należy wyciągać wózka bez przeznaczonego do tego
celu uchwytu. W przeciwnym razie może dojść do
poparzenia.

•

Przy używaniu wózków bankietowych zawsze należy się
upewnić, czy talerze są poprawnie ustawione na stojakach.

•

Do mycia wózków zawsze należy używać programu
automatycznego mycia.

•

Nie jest dozwolone używanie pieca bez wózka w celu zwykłej
pracy i mycia automatycznego!

Otwieranie i zamykanie drzwi
Drzwi pieca wyposażone są w mechanizm zamykający, który
umożliwia ich otwieranie prawą i lewą ręką. Poprzez ruch klamki
w różnych kierunkach zapadka drzwi zostaje zwolniona i drzwi można
otworzyć poprzez pociągnięcie za klamkę. W chwili otwarcia drzwi
dojdzie z powodów bezpieczeństwa do automatycznego wyłączenia
grzania i szybkiego zatrzymania wentylatora w celu ograniczenia
ujścia pary z komory gotowania. Drzwi należy lekko uchylić i dopiero
po chwili je w pełni otworzyć w celu zapobieżenia oparzenia przez
gorącą parę. Drzwi zamykamy poprzez naciśnięcie klamki (poprzez
zatrzaśnięcie).
jeśli drzwi pieca nie zostaną do końca zamknięte, a proces
gotowania zostanie uruchomiony przyciskiem „START“, na
ekranie pojawi się komunikat proszący o zamknięcie drzwi

Sonda potrawy
Sonda potrawy służy do kontroli temperatury wewnątrz obrabianej
żywności i dalej do sterowania procesem gotowania przy oszczędnym
sposobie obróbki żywności.
•
•
•
•
•
•
•
•

sondy należy używać wyłącznie do wbijania w żywność
nie należy wbijać sondy w zamrożoną żywność.
Niebezpieczeństwo jej złamania!
kabla sondy potrawy nigdy nie należy na siłę zginać
nie należy wyciągać sondy z żywności poprzez ciągnięcie za
kabel
sondę potrawy należy umieścić w żywności w taki sposób,
żeby nie opierała się o szybę drzwi!
sonda potrawy może być gorąca – należy używać rękawic
ochronnych.
sondę wbijaną należy wyjąć z żywności przed wyjęciem
żywności z pieca i należy ją umieścić do gniazda sondy.
jeżeli sonda nie jest używana należy ją włożyć do jej
gniazda.

Przemieszczanie naczyń
•

Jeśli naczynia wypełnione są cieczą więcej niż w trzech
czwartych, wymagana jest szczególna ostrożność przy ich
przemieszczaniu i przy ich wyjmowaniu. W ten sposób
wypełnione naczynia należy umieszczać w piecu wyłącznie
w zasuwach w których można coś zobaczyć. W innym
wypadku może dojść do poparzenia obsługi. Należy zachować
szczególną ostrożność przy wyjmowaniu gorących naczyń
z jakąkolwiek zawartością!

•

sondy potrawy nie należy nigdy pozostawiać wiszącej poza
przestrzenią gotowania – grozi to przytrzaśnięciem
w drzwiach i jej uszkodzeniem!
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Chłodzenie komory gotowania
W celu szybkiego schłodzenia komory gotowania służy funkcja
„Chłodzenie” w dziale „Extras”
Nigdy do chłodzenia komory gotowania nie należy
używać ręcznego prysznica, jeżeli temperatura
w komory gotowania jest powyżej 90°C – grozi
destrukcją wewnętrznej szyby drzwi.

Przy czyszczeniu pieca zawsze należy używać pomocy
ochronnych i przepisanego ubrania roboczego (rękawice,
okulary, maska)! Należy chronić zdrowie!
Przy niedostatecznym czyszczeniu pieca dochodzi do
odkładania warstw tłuszczu na ścianach komory, który może
być się zając przy wysokich temperaturach. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń powstałych w ten sposób!
Naprawy usterek

Ręczny prysznic
Ręczny prysznic służy do spłukania wewnętrznej komory
gotowania, do dochłodzenia komory gotowania do niskiej temperatury
i do ewentualnych czynności pomocniczych w piecu (podlewanie...)
Ręczny prysznic działa wyłącznie przy otwartych drzwiach
pieca
Nigdy nie należy spryskiwać wodą gorącej szyby drzwi –
grozi destrukcja szyby
Ręczny prysznic po użyciu należy odłożyć zawsze do uchwytu
prysznica
Czyszczenie pieca
Piec należy systematycznie czyścić (patrz rozdział „Czyszczenie
pieca”)
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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należy używać wyłącznie środków czyszczących zalecanych
przez producenta pieca
należy przestrzegać wskazówek podanych na instrukcjach
do środków czyszczących
nigdy nie należy stosować środków czyszczących na gorącą
powierzchnię nierdzewną – grozi to jego naruszeniem
i zabarwieniem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
powstałych w ten sposób!
po zakończeniu mycia ręcznego zawsze dokładnie należy
spłukać przestrzeń wewnętrzną gotowania ręcznym
prysznicem ze środków czyszczących. W przeciwnym razie
przy kolejnym użyciu pieca w wysokich temperaturach grozi
to uszkodzeniem powierzchni nierdzewnej komory gotowania
i zabarwieniem go. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
powstałych w ten sposób!
pieca nigdy nie należy czyścić przy pomocy kwasów, nie
należy ich też pozostawiać w pobliżu pieca, grozi to
uszkodzeniem blachy nierdzewnej.
nie należy używać środków czyszczących na bazie piasku ani
gruboziarnistych środków czyszczących
nie należy używać przedmiotów mechanicznych do
czyszczenia pieca (druciaki, skrobaczki, noże)
nie należy myć pieca przy pomocy urządzeń z wysokim
ciśnieniem wody
po umyciu komory gotowania należy zostawić uchylone
drzwi.

Usterki pieca może naprawiać wyłącznie serwis autoryzowany,
przeszkolony i certyfikowany przez producenta.
W przypadku niefachowej ingerencji przez serwis nieautoryzowany,
gwarancja zostanie utracona!
Kontrola i konserwacja
W celu bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji pieca należy
przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd pieca i akcesoriów
przez serwis autoryzowany (patrz rozdział „Konserwacja”).
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IV. Podstawowy opis urządzenia

Piec typu 623, 611, 1011

1.

drzwi pieca z podwójną szybą

2.

klamka drzwi z zapadką zintegrowaną

3.

wewnętrzna otwierana szyba drzwi

4.

zapadki do złapania szkła wewnętrznego

5.

wanienka na wodę z wewnętrznej szyby ze spustem
automatycznym

6.

nogi regulowane

7.

pokrywa odpadu

8.

filtr powietrza i kurzu

9.

boczna pokrywa

10. sonda potrawy
11. wewnętrzna ściana otwierana przed wentylatorem
12. panel sterowania pieca
13. prysznic ręczny
14. kominek wentylacyjny
15. sterowana klapka bezpieczeństwa do odprowadzania pary
16

drabinki na naczynia

17.

oświetlenie wewnętrznej przestrzeni pieca

18. wózek (piece 1221, 2011)
19. konektor USB

Piec typu 1221, 2011
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V. Charakterystyka urządzenia
Tabliczka znamionowa pieca umieszczona jest na prawej bocznej
ścianie, na górze. Kopia tabliczki znamionowej umieszczona jest
wewnątrz urządzenia po lewej stronie. Na tabliczce znamionowej
podany jest producent urządzenia, dane techniczne urządzenia, tj.
typ, model, numer seryjny, rok produkcji, ważne dane o typie zasilania,
mocy, masie i odporności na wodę. Na tabliczce znamionowej są
również znaki CE i ESC, zaświadczające, że produkt spełnia wszystkie
wymogi norm CSN, EN, IEC i rozporządzenia rządu.

Tabliczka znamionowa pieca RPE0611IA
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RETIGO
VISION
jest
uniwersalnym
urządzeniem
do
przygotowywania żywności. Umożliwia przygotowanie kompletnego
menu. W piecu RETIGO VISION można przeprowadzać wszystkie
rodzaje obróbki cieplnej żywności takie jak pieczenie, smażenie,
grillowanie, duszenie, gotowanie w parze, gotowanie w niskich
temperaturach, niskotemperaturowe pieczenie w nocy. Zaletą jest
obróbka żywności z minimalną ilością wody i tłuszczu, bez zapachów
przy przygotowaniu potraw, przy zachowaniu witamin i minerałów
oraz oszczędności energii, wody, miejsca i czasu. Dzięki możliwości
sterowania wilgotności w komory gotowania są duże oszczędności
w masie przygotowywanej żywności.
Pieca można użyć do wyrastania ciasta, do robienie przetworów
i suszenia owoców lub do innych procedur technologicznych. Wszystkie
te tryby można zaprogramować i proces przebiega niezależnie od
obsługi. Zaletą jest możliwość użycia sondy cieplnej do żywności,
która jest bardziej wrażliwa na przekroczenie temperatury (rostbef).
Przy wykorzystaniu tego urządzenia można zaoszczędzić miejsce
i czas, które potrzebne byłyby przy wykorzystaniu urządzeń
klasycznych do poszczególnych procesów produkcyjnych.
Obróbka cieplna żywności odbywa się w komorze gotowania,
gdzie dzięki wentylatorowi równomiernie cyrkuluje gorące powietrze.
W trakcie procesu można nawilżać powietrze poprzez tworzenie pary.
Wilgotność sterowana jest automatycznie według ustawionej wartości
i trybu. W trybie parowym wilgotność ustawiona jest na 100%,
w trybie mieszanym istnieje możliwość ustawienia.
Wszystkie procesy sterowane są automatycznie przy pomocy
mikrokomputera, wbudowanego w systemie sterującym pieca.
Samo gotowanie może się odbywać na trzy różne
sposoby:
•

Dla mniej doświadczonych użytkowników najlepszy jest tryb
EASY COOKING (łatwe gotowanie), który sam poleci i ustawi
odpowiednią technologię na podstawie rodzaju żywności,
którą należy ugotować. EASY COOKING zawiera technologię
która została stworzona przez zespół fachowych kucharzy
firmy RETIGO i zawiera wszystkie rodzaje żywności, które
można przyrządzić w piecu.

•

Kolejna możliwość to używanie ustawionych wcześniej
programów lub stworzenie własnych. Do pamięci pieca
można zapisać do 1000 programów (przepisów), które mogą
się składać nawet z 20 kroków. Dla każdego kroku można
ustawić inne parametry i inny tryb gotowania. Zaletą
programów jest to, że cały proces gotowania i przełączanie
poszczególnych kroków przebiega zupełnie automatycznie
i przy zachowaniu identycznych warunków można za każdym
razem osiągnąć równie dobry rezultat.

•

Ostatnia możliwość to ustawienie wszystkich parametrów
gotowania ręcznie w trybie ręcznym. Tę opcję powinien
wykorzystywać wyłącznie doświadczony użytkownik, który
chce, żeby parametry procesu gotowania były ustawione
dokładnie według swoich wymagań.
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VI. Panel sterowania - opis

Zalety

Piec wyposażony jest w dotykowy panel sterowania. Poszczególne
funkcje wybierane są w prosty sposób – poprzez lekkie „uderzenie”
wymaganego symbolu na wyświetlaczu lub odpowiedniego przycisku
wymaganego trybu obróbki żywności.

•

racjonalne przygotowanie potraw

•

zachowanie witam i minerałów i cech smakowych

•

redukcja utraty masy

•

obróbka przy minimalnej ilości wody i tłuszczu

•

bez zapachów przy przygotowaniu potraw

•

oszczędność energii, wody, tłuszczu i czasu w porównaniu
z klasycznymi technologiami

•

produkcja pary w bojlerze z samoczyszczącą automatyką,
ewentualnie przy pomocy technologii wtryskowej (woda
doprowadzona do wentylatora i rozproszona na grzałki).

•

higieniczna przestrzeń gotowania

•

obustronne obracanie wentylatora zapewnia doskonałą
równomierność

•

przyrząd sterowany jest przy pomocy mikroprocesora
z pamięcią

•

zapis zaprogramowanych danych

•

doskonałe oświetlenie komory – oświetlenie halogenowe
z automatycznym wyłączeniem światła po 2 minutach

•

automatyczne sterowanie bezpieczeństwa z serwisowym
systemem diagnostycznym

•

systematyczna regulacja temperatury kondensatora (maks.
60°C)

•

sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu programu

•

wbudowany prysznic do czyszczenia komory pieca

•

drzwi panoramiczne z podwójną szybą

•

sonda termiczna

•

zapis danych HACCP

•

możliwość analizy danych HACCP na komputerze

•

możliwość tworzenia
komputerze

i

archiwizacji

programów

W górnej części panelu nad wyświetlaczem znajdują się trzy
przyciski do wyboru trybu gotowania i w części pod wyświetlaczem
znajdują się przyciski „VISION AGENT” i „START/STOP”.

na

panel sterowania pieca
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VIII. Znaczenie przycisków na panelu
Przycisk trybu „VISION AGENT”
Służy do wyświetlenia pomocy do bieżącej czynności na panelu
sterowania. „Vision agent” wyjaśni właśnie odbywający się proces,
ewentualnie doradzi kolejne kroki.
Przycisk trybu „Gorące powietrze”
Po wciśnięciu ustawi wartości gotowania w następujący sposób:
Czas przygotowania
Temperatura komory
Wilgotność

30 min
180 °C
0%

Zakończenie procesu gotowania po upływie ustawionego czasu.
Wartości czasu można modyfikować w zakresie 1 min – 23 h 59 min.
Wartość temperatury można ustawić w zakresie 30 – 300 °C.

Przycisk trybu „Gorące powietrze z parą”
Po wciśnięciu ustawi wartości gotowania w następujący sposób:
Czas przygotowania
Temperatura komory
Wilgotność

30 min
160 °C
50%

Zakończenie procesu gotowania po upływie ustawionego czasu.
Wartości czasu można modyfikować w zakresie 1 min – 23 h 59 min.
Wartość temperatury można ustawić w zakresie 30 – 300 °C.

Przycisk trybu „Gotowanie w parze”
Po wciśnięciu ustawi wartości gotowania w następujący sposób:
Czas przygotowania
Temperatura komory
Wilgotność

30 min
99 °C
100%

Zakończenie procesu gotowania po upływie ustawionego czasu.
Wartości czasu można modyfikować w zakresie 1 min – 23 h 59 min.
Wartość temperatury można ustawić w zakresie 30 – 300 °C.

12

Przycisk „START/STOP”
służy do uruchomienia i zatrzymania procesu gotowania.
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IX. Znaczenie ikon na wyświetlaczu dotykowym

Ikona „Pomoc“
Wyświetli instrukcję obsługi pieca.

Ikona „Serwis“
Umożliwia wybór funkcji serwisowych
czasu/daty, dźwięków, dostęp dla serwisantów.

pieca

(ustawienie

Ikona „Funkcje specjalne“
Umożliwia ustawienie specjalnych funkcji pracy pieca.

Ikona „Ustawienie temperatury“

Podstawowe wyświetlenie po włączeniu

Umożliwia ustawienie temperatury procesu gotowania w zakresie
dozwolonym przez poszczególne tryby.

Ikona „Ustawienie temperatury
jądra“

Ikona „Ustawienie ręczne”
Umożliwia ręczne ustawienie i zmianę parametrów procesu
gotowania (czas, temperatura, wilgotność, temperatura jądra, funkcje
specjalne).

Umożliwia ustawienie temperatury jądra, przy którym dochodzi
do zakończenia procesu gotowania (30 - 110°C).

Ikona „Extras“
Ikona „Programy“
Umożliwia wybór ustawionych programów, tworzenie własnych
programów i zaszeregowanie ich do kategorii, wyświetlenie i wybór
ostatnich dziesięciu używanych programów, stworzenie kategorii
ulubionych programów.

Umożliwia dostęp do specjalnych funkcji pieca, np. wyświetlenie
danych HACCP konkretnego procesu gotowania.

Ikona „Ustawienie czasu“
Umożliwia ustawienie czasu procesu gotowania w zakresie 1 min
– 23 godz. 59 min.
.

Ikona „Easy cooking“

Umożliwia wybór odpowiedniej technologii dla określonego
rodzaju dania, które będzie gotowane. Easy cooking to technologia
stworzona przez zespół fachowych kucharzy firmy Retigo.

Ikona „Normalne obroty
wentylatora“
Ustawia prędkość obrotów silnika na podstawową.

Ikona „Mycie automatyczne“
Umożliwia wybór jednego
automatycznego pieca.

z

czterech

programów

mycia

Ikona „Szybsze obroty
wentylatora“
Ustawia prędkość obracania się wentylatora o 20% powyżej
podstawowej.

13
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Ikona „Obroty wentylatora
obniżone - 1/4“
Prędkość obrotów wentylatora zostanie ustawiona na 25%
podstawowej prędkości.

Ikona „Obroty wentylatora
obniżone 1/2“
Prędkość obrotów wentylatora zostanie ustawiona na 50%
podstawowej prędkości.

Ikona „Ustawienie pozycji“
Umożliwia kroki w liniach w wybranej funkcji lub podnoszenie
wartości numerycznej ustawionych parametrów.

Ikona „Ustawienie pozycji“
Umożliwia kroki w liniach w wybranej funkcji lub obniżanie
wartości numerycznej ustawianych parametrów.

Ikona „Kasowanie pozycji“
Ikona „Obroty wentylatora
obniżone - 3/4“

Kasuje ustawioną wartość, np. przy wyborze czasu i temperatur
procesu gotowania.

Prędkość obrotów wentylatora zostanie ustawiona na 75%
podstawowej prędkości.
Ikona „Ustawienie wilgotności“
Ikona „Taktowanie wentylatora“

Umożliwia ustawienie wymaganej wilgotności
gotowania w trybie „Gorące powietrze z parą”.

w

procesie

Ustawia specjalny tryb obrotów wentylatora w celu oszczędnego
pieczenia lub w celu ewentualnego utrzymywania dań w temperaturze
do wydawania.
Ikona „Vision“
Ikona „Klapka“
Umożliwia otwarcie lub zamknięcie klapki w przypadku konieczności
wywietrzenia komory gotowania z nadmiernej wilgoci.

Ikona „Wstępne grzanie/
chłodzenie pieca“
Wybrany zostaje tryb wstępnego nagrzania komory przed
pieczeniem, ewentualnie chłodzenia automatycznego komory
w przypadku zbyt wysokiej temperatury początkowej.

Ikona „Połowa mocy“
Wybrany zostanie tryb połowy zużycia energii elektrycznej.

Ikona „Potwierdzenie wyboru“
Potwierdza wybraną funkcję lub wybrane parametry procesu
gotowania.

Ikona „Anulowanie wyboru“
Anuluje wybraną funkcję lub wybrane parametry i wróci wybór
o krok wstecz.
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Przywróci wyświetlacz z
podstawowego wyświetlenia.

trybu

ustawienia

ręcznego

do
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X. Tryb ręczny
Ten tryb należy wybrać w przypadku, jeżeli nie chcemy wykorzystać
możliwości trybu „Easy Cooking” (łatwe gotowanie), ewentualnie
wykorzystać ustawionych programów w opcji „Kucharz”. Wybór trybu
ręcznego umożliwia kreatywne tworzenie własnej procedury, która po
zakończeniu procesu gotowania, jeśli jesteśmy zadowoleni z wyników,
może zostać zapisana jako nowy program.
Tryb manualny można wybrać na dwa sposoby:
a)

Tryb „Gotowanie w parze“

poprzez wciśnięcie któregokolwiek przycisku
wyboru trybu

Wartości TEMPERATURA, CZAS I OBROTY WENTYLATORA zostaną
ustawione na podstawowe wartości.

Tryb „Gorące powietrze”

Jeśli ustawione parametry są odpowiednie do przygotowywanej
potrawy, przyciskiem

uruchamiamy proces. Tym samym przyciskiem możemy go
w którymkolwiek momencie zakończyć.

b) wybierając ikonę ręcznego sterowania mamy możliwość
zmiany parametrów według własnego uznania
Dla wszystkich trzech trybów pracy obowiązują takie same zasady,
czyli predefiniowane parametry można zmienić dla swoich potrzeb!!

Tryb „Gorące powietrze z parą“

15
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Przykład nastawienia procesu gotowania:
Tryb
Czas
Temperatura
Wilgotność
Prędkość wentylatora
Grzanie wstępne

Gorące powietrze z parą
2 h 30 min
145 °C
65 %
Obniżone obroty – ¾“
TAK

3. Wybrać tryb „Gorące powietrze z parą“ można nastawić
także wilgotność w komorze gotującej:

1. Wybrać żądany czas pracy i potwierdzić przyciskiem „OK“.

Uwaga: przy ustawieniu trybu „Gorące powietrze“
i „Gotowanie w parze“ nie jest możliwe ustawienie wilgotności.

2. Wybrać temperaturę pracy i potwierdzić przyciskiem „OK“

16

4. Wybrać dodatkowe funkcje „Obniżone obroty–¾“ i „Grzanie
wstępne“:
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1. modyfikowanie ustawionych parametrów w trakcie procesu
gotowania
W przypadku jeżeli trzeba zmodyfikować parametry procesu
gotowania, który jest już w toku, należy wcisnąć odpowiedni przycisk
(Czas, Temperatura, Temperatura sondy, Funkcja) i zmodyfikować
parametry zgodnie z chwilowymi potrzebami i należy wcisnąć przycisk
OK. Proces gotowania będzie kontynuowany zgodnie z nowo
wprowadzonymi wartościami.

2. uzupełnienie ustawionego procesu o kolejne kroki

5. Kontrolę ustawień wykonujemy po naciśnięciu przycisku

Jeżeli zachodzi potrzeba dodania kolejnych kroków do procesu
gotowania, kolejne kroki można dodać w taki sposób, żeby żywność
była obrabiana w oszczędny sposób i wynik był zgodny
z oczekiwaniami.
Przykład: za nastawione parametry (patrz punkt b / 1 – 4) chcemy
ustawić kolejny krok z następującymi wartościami:
Tryb
Czas
Temperatura
Prędkość wentylatora

2.1

Gorące powietrze
15 min
200 °C
Obroty wentylatora – normalne

Należy wcisnąć przycisk „Kontrola” i wybrać funkcję
„Opcje”

2.2 Należy wcisnąć pozycję „Dodaj krok” ewentualnie wybrać
pozycję „Dodaj krok” przy pomocy strzałek i wcisnąć „Wybierz”.

Przyciskiem

c)

rozpoczynamy proces grzania.

sterowanie procesu przez sondę potrawy

2.3 Wartości drugiego kroku ustawiamy w zwykły sposób
i wciskamy przycisk „Wybierz”.
Wyświetli się aktualnie ustawienie wszystkich kroków i parametrów
procesu gotowania.

wybieramy w przypadku gdy chcemy zakończyć proces po
osiągnięciu odpowiedniej temperatury w potraawie. Ustawienie
temperatury wykonujemy tak samo jak nastawianie temperatury
w komorze (punkt 2)

d)

inne możliwości ustawienie w trybie ręcznym
Teraz można kontynuować we wprowadzaniu kolejnych kroków,
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wstawić lub wykasować krok, ewentualnie zmodyfikować wpisane
parametry poszczególnych kroków.

gotowania jako nowego programu.

Menu „Options” można kiedykolwiek opuścić przy pomocy
przyciski „Wstecz”
Na podstawowym ekranie pojawi się aktualny krok i ilość
wprowadzonych kroków technologicznego procesu gotowania.

Przy pomocy przycisku

włączamy proces gotowania.

Jeżeli została wybrana funkcja „Wstępne grzanie/chłodzenie”
piec najpierw oceni jaka jest temperatura komory. Jeżeli temperatura
jest niższa od wymaganej, piec wstępnie się nagrzeje do temperatury,
która jest o 25% wyższa od temperatury ustawionej i po jej osiągnięciu
piec wezwie przy pomocy sygnału dźwiękowego i napisu do włożenia
żywności. Jeżeli temperatura jest wyższa od wymaganej, piec ochłodzi
przestrzeń wewnętrzną do wymaganej temperatury i po jej osiągnięciu
piec wezwie przy pomocy sygnału dźwiękowego i napisu do włożenia
żywności.
Po włożeniu naczyń z żywnością i po zamknięciu drzwi
automatycznie rozpocznie się proces gotowania zgodny z aktualnym
ustawieniem parametrów i nie jest już potrzebne przyciskania
przycisku „START”.

e)

Zakończenie sterowania ręcznego i powrót do
menu podstawowego

Jeżeli wynik procesu gotowania jest zadowalający i będzie
powtarzany z takimi samymi parametrami ustawień, istnieje możliwość
zapisania kroków i parametrów właśnie zakończonego procesu

f)
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Zapisanie zakończonego procesu gotowania
w programach
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Jeżeli wynik procesu gotowania jest zadowalający i będzie
powtarzany z takimi samymi parametrami ustawień, istnieje możliwość
zapisania kroków i parametrów właśnie zakończonego procesu
gotowania jako nowego programu.
Po zakończeniu procesu gotowania pojawi się wezwanie do
zapisania nowego programu, jeżeli taka będzie decyzja, zostanie
potwierdzony wybór „Zapisz jako program”.

System zaproponuje opcje „Programy”

Do wybranej grupy można teraz zapisać stworzony program,
ewentualnie przy pomocy przycisku „Wybierz” stworzyć własną
grupę – procedura jest szczegółowo opisana w rozdziale
„Programowanie”.
Jeżeli zdecydujemy się, że nie wykorzystamy możliwości zapisania
procesu jako program, należy wcisnąć przycisk „Wstecz”.
Do każdego programu można użyć funkcji „Piktogramy” czyli
przypisać obraz lub zdjęcie. Jest to bardzo proste – wystarczy pamięć
flash USB i kilka kliknięć.
Jeżeli parametry i kroki procesu gotowania nie zostaną zapisane
jako program, przy nowym zadaniu trybu manualnego lub po
wyłączeniu pieca zostaną utracone!
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XI. Programy
Piece z serii RETIGO Vision oferują możliwości wykorzystania
szeregu zapisanych programów do przygotowania dużej ilości dań.
Fachowi kucharze firmy Retigo przygotowali dla Państwa typowe
przepisy przygotowania dań tak, żeby zostały spełnione wszystkie
wymogi jakościowe, higieniczne i normy HACCP.
Przy tworzeniu programów również został położony nacisk na to,
żeby zostały maksymalnie wykorzystane możliwości pieca, brane było
maksymalne wykorzystanie i jakość gotowych dań.
Zespół fachowych kucharzy firmy Retigo inspirowany był
wiadomościami z praktyki codziennej kucharek i kucharzy z zakładów
gastronomicznych i stworzone zostały grupy programów, które
zawierają większość potrzeb wszystkich typów zakładów
gastronomicznych tak, żeby obsługa pieca była jak najprostsza.
Dużą zaletą pieców Retigo jest możliwość modyfikacji ustawionych
programów tak, żeby produkt końcowy odpowiadał typowi lokalu
gastronomicznego, zwyczajom narodowym i regionalnym i przede
wszystkim gustowi i doświadczeniom kucharzy.
Oczywiste jest również tworzenie własnych programów, ich
modyfikacja z przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości pieca,
zaszeregowanie stworzonych programów do typowych grup w taki
sposób, żeby maksymalnie wykorzystać doświadczenia, inwencję
i kreatywność kucharzy przy tworzeniu specjałów gastronomicznych
i kulinarnych. Zależy tylko od fantazji kucharza jaką wybierze
technologię ile kroków programu wykorzysta i z jakich funkcji pieca
skorzysta.
Tworzenie programów nie jest ograniczone przez ilość kroków
i umożliwia wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji i procedur.
Dla stworzonych programów można zdefiniować typowe grupy dań,
gdzie można zapisać programy, dowolnie je przemieszczać, kasować
i ewentualnie modyfikować oraz uzupełniać o kolejne kroki.
Można również zapisać najczęściej używane programy
w „Ulubione” i w ten sposób wykorzystać możliwości szybkiego
dostępu do najważniejszych i najbardziej ulubionych programów.
Również dobre jest menu „Ostatnie dziesięć”, gdzie zapisuje się
dziesięć ostatnio używanych programów do szybkiego użycia na co
dzień.
Menu „Programy” umożliwia wykorzystanie pieca w maksymalnej
mierze z wysokim komfortem sterowania i umożliwia, żeby produkty
końcowe były ponownie najwyższej jakości.
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Używanie sekcji programy
W menu głównym należy wcisnąć przycisk „PROGRAMY“

Na ekranie pojawi się menu „Programy”, które można wykorzystać
do szybkiego wybierania przygotowanych i stworzonych przepisów:

•

Menu „Wszystkie programy” umożliwi wykorzystanie
zapisanych programów, które są ułożone chronologicznie
według typowych grup dań, ewentualnie sposobu
przygotowania

•

Menu „Piktogramy“ pozwala na przeglądanie wszystkich
programów, które mają przypisany piktogram (np. zdjęcie
produktu) a następnie pracę z tymi programami. Szczegółowe
informacje dot., tej funkcji znajdują się w rozdziale 8.3.

•

Menu „Ostatnie dziesięć” w tym menu znajduje się
ostatnich dziesięć używanych procesów gotowania, które
piec automatycznie zapamiętuje. Może to być nasz własny
program, technologia Easy Cooking lub tryb ręczny.

•

Menu „Ulubione” – tu można zapisać ulubione przepisy
w celu ich szybkiego wybierania.

•

Menu „Szukaj” ułatwia wyszukiwanie przepisów według
nazwy i umożliwia łatwy wybór przy pomocy intuicyjnej
wyszukiwarki.
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1.

Wybór „Wszystkie programy”

Po wciśnięciu wybranego przepisu (ewentualnie przycisku
„Wybrać”) ustawiony zostanie wybrany program. W tym momencie
można wcisnąć przycisk „Start” i rozpocząć wybrany proces
gotowania.
Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się menu grup (folderów)
dań, gdzie są sklasyfikowane poszczególne programy. Grupy mogą się
różnić według typów dań lub sposobu przygotowania.

W taki sam sposób można wybierać programy z menu „Ostatnie
10” i „Ulubione”.
Przy pomocy funkcji Quick View View można wyświetlić
wszystkie kroki danego programu i sprawdzić w ten sposób ustawione
parametry.
Poszczególne kroki i ustawienia parametrów można wyświetlić
przy pomocy przycisku „Programy”
2.

Wybór „Szukaj“

W celu szybkiego wyszukiwania w dużej ilości programów można
skorzystać z funkcji „Szukaj”
Jeśli znamy nazwę programu, można ją wpisać w podobny sposób
jak przy pisaniu sms-ów w telefonach komórkowych.
Poprzez ponowne wciśnięcie odpowiedniego przycisku wybieramy
wymagany znak. Krótka pauza pomiędzy wyborem przesunie kursor
na następną pozycję w celu wyboru nazwy.
Poprzez wciśnięcie przycisku „OK” uzyskać można wybór
wszystkich programów, które zaczynają się od podanej nazwy.
Jeżeli wybrana zostanie grupa „Mięsa – wieprzowe”
wyświetli się lista wszystkich programów w tym folderze.

i
służą do przesuwania kursora i strzałka
Przyciski
kasowania znaku.

do

Można również wykorzystać możliwość wpisania części nazwy
programu i pomocnik wyszukiwania nam zaoferuje wszystkie
programy, które zaczynają się na takie same litery.
Wybór programu wygląda tak samo jak w poprzednim rozdziale.
3.
Tworzenie własnych programów
W celu utworzenia własnego programu, należy w sekcji
„Programy“ wybrać „Wszystkie programy“
następnie wybrać „Opcje“
Z menu „Opcje“ wybrać „Dodać program“
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a) nadać nazwę programu zadejte podobnie jak w punkcie 2.
„Szukać“ a następnie „OK“
b)

nadać parametry 1. kroku

sposób ustawiania jest dokładniej opisany w rozdziale „Tryb
ręczny“.
po nadaniu parametrów 1. kroku pojawi się pytanie czy dodać
kolejny krok.
W celu rozbudowania programu o dalsze kroki należy wybrać
„Tak“ i nadać parametry kolejnego kroku. Jeśli nie ma potrzeby

tworzenia kolejnych kroków, należy wybrać „Nie“.
c)

sprawdzenie utworzonego programu

Funkcja „Quick View“ umożliwia podgląd wszystkich kroków
utworzonego programu i podejrzeć poszczególne parametry.

22
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Jeśli wszystkie ustawienia zgadzają się z założeniami, należy
wybrać „Wybrać“. W przeciwnym wypadku wybieramy „Opcje“
a następnie jedną z pozycji menu

•

- usunięcie wybranego kroku i zmiana
numeracji kolejnych kroków

Program, który w ten sposób utworzyliśmy, zostanie umieszczony
w menu „Programy“ jako samoistny program

4.
•

•
•

24

- dodanie kolejnego kroku
następującego po już utworzonych krokach
- podgląd wybranego kroku
- dodanie kroku przed wybranym
wcześniej krokiem (np. nowy krok 2 przed krokiem 3)

Dalsze opcje sekcji „Programy“

Dla wygodniejszej pracy z programami można je organizować
w grupy, według typu przygotowywanych potraw, technologii obróbki
itd. Można utworzyć sobie własną strukturę organizacji programów,
aby korzystanie z nich było dla nas jak najkorzystniejsze i najbardziej
przejżyste.
Przykład struktury programów:
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Kuchnia czeska
Drób
Pieczeń z kaczki
Gęś wielkanocna
Indyk
Dziczyzna
Ciasta

Piec poprosi o podanie nazwy grupy
Kuchnia włoska
Kuchnia francuska

Można również użyć wcześniej utworzone grupy, zmieni ich nazwy
lub usunąć grupę, która nie będzie używana.
Dostęp do sekcji organizowania grup wygląda następująco:
„Programy“ /„Wszystkie programy“/ „Opcje“

Nazwę grupy zapisuje się tak samo jak nazwę programu.

Wybrać pozycję „Dodać grupę“
Po naciśnięciu „Wybrać“ grupa pojawi się na końcu listy grup.
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pojawi się zapytanie o potwierdzenie wyboru, aby nie doszło do
omyłkowego usunięcia ważnych przepisów.

Do nowej grupy można następnie dodawać programy według
własnych potrzeb, dodawać nowe podgrupy, usuwać i zmieniać nazwy
programów itd.
Wybrane programy z grup, które zostały utworzone lub które były
zaprogramowane wcześniej do panela można przy pomocy opcji

dodać do specjalnej grupy „Ulubione“ w grupie głównej
„Programy“.
W ten sposób wybrane programy będą oznaczone ikoną

Jeśli trzeba usunąć program lub grupę należy wybrać:
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XII. Easy cooking

W kolejnym kroku należy wybrać wymagany rodzaj dania
(np. „Kurczak”)

Piece RETIGO VISION oferują technologię Easy cooking (łatwe
gotowanie) przy jej pomocy również mniej doświadczony kucharz
potrafi osiągnąć świetne wyniki. Już nie trzeba szczegółowo znać
poszczególnych faz procesu gotowania i w skomplikowany sposób
ustawiać poszczególnych kroków. System „Easy Cooking” jest
swojego rodzaju przewodnikiem, który sam zaleci i ustawi odpowiednią
technologię według rodzaju dania i wymaganego wyniku. Technologia
ta została przygotowana przez zespół fachowych kucharzy firmy
Retigo i w odróżnieniu od innych systemów w pełni bierze pod uwagę
specyfikę kuchni czeskiej.
Obsługa modułu „Easy Cooking” ogranicza się wyłącznie do
wyboru dania, ewentualne lekkie dostosowanie wypieczenia i koloru
powierzchni i wciśnięcie przycisku „Start”. Resztę zrobi piec za nas.
Oczywiste jest, że do każdej fazy procesu gotowania można
ingerować i modyfikować oferowane parametry w taki sposób, żeby
produkt końcowy odpowiadał naszym wyobrażeniom.
Jeżeli produkt końcowy jest w pełni zadowalający, można zapisać
wybraną technologię do swoich ulubionych programów i kiedykolwiek
wykorzystać w celu osiągnięcia tak samo dobrego wyniku.

i wybrać konkretny produkt.

Używanie EASY COOKING
W celu wybrania
„Easy cooking“

Z menu należy
(np. „Grillowanie”)

tej

wybrać

opcji

należy

rodzaj

dania

wcisnąć

lub

przycisk

technologii

Teraz piec wyświetli parametry ustawienia temperatury wnętrza
potrawy i temperatury w komorze gotowania, przy której proces
zostanie zakończony. Jeżeli parametry odpowiadają, należy wcisnąć
przycisk „OK” i piec ustawi wybraną technologię do użycia.
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Jeśli wymagane są inne ustawienia parametrów końcowych
(np. ciemniejsza i bardziej chrupka skórka kurczaka grillowanego)
należy wybrać wymaganą temperaturę w czerwonym polu wyświetlacza
(1) (lewa strona dla temperatury w komorze gotowania, prawa strona
dla temperatury na igle). W celu łagodnego ustawienia należy użyć
strzałek do podwyższania/obniżania temperatury (2).

1

Przy zapisywaniu programu postępuje się w taki sam sposób, jaki
został opisany w sekcji „Programy“.

2
Z tak nastawionymi parametrami wystarczy uruchomić pracę
pieca przyciskiem „Start“.

Oczywiście w piecach konwekcyjno-parowych Retigo istnieje
możliwość zmiany wszystkich nastawionych parametrów w trakcie
pracy urządzenia. Przyciskając odpowiednie ikony (Czas, Temperatura
itd.) można zmieniać wybrane parametry, a piec będzie kontynuował
pracę w zmienionych warunkach.
Ustawienie własnych parametrów „Easy cooking“
Jeśli w którymś kroku zmieniliśmy parametry pracy, piec po
ukończeniu procesu obróbki, wyświetli zapytanie z możliwością
zapisania zmienionego programu jako nową pozycję w menu
„Programy“.
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XIII. Mycie automatyczne
Piece RETIGO VISION wyposażone są w system mycia
automatycznego ACTIVE CLEANING, który zagwarantuje, że piec
zawsze będzie doskonale czysty i higieniczny. Systematyczne używanie
systemu mycia automatycznego oszczędza czas i dodatkowo znacznie
przedłuża żywotność urządzenia.
Wszelkie czynności związane z myciem pieca ograniczają się do:
•
•
•

wyboru odpowiedniego programu mycia według stopnia
zanieczyszczenia
aplikacji środka czyszczącego
włączenia programu mycia

System automatycznego mycia „Active cleaning”

•
•

•

wyświetlaczu.
Po zastosowaniu środka czyszczącego nie należy pozostawiać
opakowania od środka czyszczącego w przestrzeni komory
gotowania.
Nigdy nie należy wysypywać środka czyszczącego na gorącą
powierzchnię pieca – mogłoby dojść do nieodwracalnego
powierzchownego uszkodzenia powierzchni nierdzewnej.
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku takiego
działania.
W przypadku niewystarczającego czyszczenia może dojść,
przy normalnej eksploatacji do zajęcia się nagromadzonego
tłuszczu w komory gotowania pieca.

Używanie programu „Mycia”
Program automatycznego
wciśnięcie przycisku „MYCIE”

mycia

pieca

włączamy

poprzez

W celu skorzystania z mycia automatycznego należy użyć środka
czyszczącego „retigo® - active cleaning” w opakowaniu
jednorazowym.
Opakowanie
zabezpieczone
jest
paskiem
bezpieczeństwa.

Piec zaoferuje cztery programy mycia.

Proszek myjący zabezpieczony jest przed wilgocią, dlatego należy
go przechowywać w suchych miejscach. Proszek należy stosować od
razu po otwarciu opakowania, nigdy nie należy go pozostawiać
otwartego, przede wszystkim nie w dużych pomieszczeniach i bez
nadzoru.
Ważne ostrzeżenia:
•

•
•

•
•
•
•
•

W przypadku użycia innego środka niż oryginalny „retigo® active cleaning” firma Retigo nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne szkody i gwarancja nie obejmuje szkód
powstałych w wyniku takiego postępowania.
Środki myjące należy przechowywać z dala od dzieci.
Przy przemieszczaniu środka czyszczącego należy
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i pracy ze środkami
chemicznymi, w szczególności należy używać pomocy
ochronnych (przede wszystkim rękawic i okularów
ochronnych).
Należy przestrzegać wskazówek naklejonych na opakowaniu
środka czyszczącego.
Środek czyszczący w żadnym wypadku nie może być
w kontakcie ze skórą, nie może się dostać do oczu i ust.
Nigdy nie należy otwierać drzwi pieca w trakcie włączonego
programu mycia – niebezpieczeństwo kontaktu z chemikaliami
myjącymi.
Przed myciem należy wyjąć wszystkie naczynia.
Należy przestrzegać wskazówek, które piec wyświetla na

Używanie poszczególnych programów kieruje się stopniem
zanieczyszczenia komory gotowania – patrz tabela „Programy mycia”
Tabela „Programy mycia“

Wybór programu

Opis

Mycie

Czas trwania

Spłukiwanie wodą

Wymycie komory
gotowania wodą
letnią bez użycia
środków
czyszczących

Nie

2,5 min.

Mycie podstawowe

Mycie lekkich
zanieczyszczeń bez
przypalonego
tłuszczu

Tak
1 ks

18 min.
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Wybór programu

Opis

Średnie mycie

Mycie średnich
zanieczyszczeń po
pieczeniu,
grillowaniu przy
wyższych
temperaturach

Ekstra mocne mycie

Mycie mocnych
zanieczyszczeń
mocno zapieczonego
tłuszczu po pieczeniu
i grillowaniu po
kilkakrotnym użyciu
pieca.

Mycie

Czas trwania

Tak
1 ks

32 min.

Tak
2 ks

37 min.

W celu zastosowania środka
postępować w następujący sposób:

czyszczącego

należy

•
•

należy usunąć zabezpieczenie wieczka opakowania
wysypać całą zawartość opakowania na wieczko odpadu na
dnie komory gotowania

•

zamknąć drzwi pieca

Program mycia można przerwać wyłącznie
w wybranym stopniu „Spłukiwanie wodą”
i w przypadku, że nie zaaplikowano środka
czyszczącego. Po zastosowaniu chemii myjącej
wybranego programu nie można już przerwać
i musi zostać bezwarunkowo zakończony.
Po wybraniu programu mycia należy sprawdzić czy temperatura
w komorze gotowania pieca nie jest zbyt wysoka. Jeżeli temperatura
przekracza 80°C, zaczyna się proces automatycznego chłodzenia
komory gotowania. O tym fakcie piec uprzedzi w informacji.

Wybrany program automatycznie zostanie włączony i na ekranie
będą się pojawiały informacje o aktualnej pozycji programu i czasie
pozostałym do końca mycia.

Jeżeli temperatura nie przekracza 80°C lub zakończono chłodzenie
komory, piec wezwie do zastosowania środka myjącego.
Po zakończeniu programu mycia włączy się sygnał dźwiękowy
wraz z informacją o zakończonym myciu. Piec jest teraz przygotowany
do nowego mycia.
Po zakończeniu czyszczenia należy sprawdzić przestrzeń
gotowania. Ewentualnie usunąć resztki środka czyszczącego.
Piec jest teraz gotowy do ponownego użycia.
Jeżeli po umyciu piec nie będzie używany zalecamy pozostawienie
uchylonych drzwi (na noc....)
Opakowania po środkach czyszczących należy zlikwidować
w normalny sposób, wyrzucając do pojemników na plastiki.
Przy manipulacji środkami czyszczącymi należy przestrzegać
wszystkich wyżej wymienionych zasad manipulacji środkami
chemicznymi!
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Zużytych opakowań nigdy nie należy pozostawiać swobodnie
odłożonych i dostępnych.
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XIV. Piktogramy
Piec konwekcyjno-parowy RETIGO Vision daje wyjątkową możliwość łatwego przypisywania do poszczególnych programów własnych zdjęć – „Piktogramy”. Zdjęcia można przypisać za pomocą pamięci flash USB.
Piec konwekcyjno-parowy RETIGO Vision obsługuje formaty obrazu z rozszerzeniem „*.jpg“, „*.bmp“. „*.gif“ oraz „*.png“. Można
nagrać 200 zdjęć, uch rozmiar będzie regulowany automatycznie.
Programy do których są przypisane zdjęcia są wyświetlane na
liście programów z ikoną
zuje ikona

. Listę ulubionych programów symboli-

.

zawartość.
Za pomocą strzałki wybierz żądany plik (*. jpg, *. png, *. bmp,
*. gif).
Jeśli nie masz pewności co kryje plik możesz użyć opcji „Podgląd”
Do wyboru plików powrócisz wybierając opcję „Powrót”. Jeżeli
wybrałeś obraz którego chcesz użyć kliknij „Wybierz”. Obraz został
przypisany i pojawi się na ekranie.
Aby dodać kolejne ikony postępuj tak jak przy dodawaniu pierwszej.
B) Wykaz programów
Piktogram może być przypisany do programu bezpośrednio z listy
programów. Program wybierz z listy „Wszystkie programy”
Wybierz przycisk „Opcje”. Tu możesz rozwinąć opcje menu programów pracy. Za pomocą strzałki przewiń w dół i wybierz opcję „Dodaj
piktogram”
Dalej postępuj jak w sekcji A.
Dalsza praca z piktogramami
Dalsze prace z piktogramami można uzyskać w menu „Opcje” w
dziale „Piktogramy”. Menu to daje możliwość:
•
Dodania kolejnych piktogramów.
•
Obejrzenia kroków programu które można modyfikować.
•
Zmiany nazwy programu
•
Zmiany obrazka piktogramu.
•
Przesunięcia zaznaczonego piktogramu pozycję wyżej
•
Przesunięcia zaznaczonego piktogramu pozycję niżej
•
Usunięcia piktogramów nieprzypisanych do żadnego
programu.
Przegląd przypisanych piktogramów
Aby przeglądać piktogramy wybierz opcję „Programy”
W przeglądzie widać ikony przypisane do programów. Piktogram
zawiera obraz i nazwę programu do którego jest przypisany.
Uruchomienie programu z piktogramem
Uruchomienie programu w opcji „Piktogramy” jest bardzo proste.
Wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę piktogramu. Otworzy się
standardowy widok uruchomienia programu. Wystarczy nacisnąć
„START”.
Zmiana piktogramu
Aby zmienić piktogram w opcji „Piktogramy” wybierz jednym
kliknięciem obrazek który chcesz zmienić. Wybrany obrazek zaznaczy
się na czerwono.

W dziale „piktogramy” do którego wchodzimy przez menu „Programy” można pracować z obrazami wg następujących opcji:
Dodanie piktogramu z programem
A) Wybór opcji „Piktogramy”
Jeśli do programu nie jest jeszcze przypisany żaden obrazek po
wejściu do menu „Piktogramy” będzie widoczny pusty ekran z
widocznym na dole menu przycisków.
Aby dodać zdjęcie podłącz do pieca flash USB na którym jest
zapisany obrazek którego chcesz użyć. Następnie w menu „Opcje”
wybierz „Dodaj piktogram”
Na 2 sekundy wyświetli się komunikat o treści „Wybierz program”
Zostaniesz przekierowany do folderu „Programy“, gdzie
standardowym sposobem wybierzesz program któremu chcesz
przypisać piktogram.
Po wybraniu programu na 2 sekundy wyświetli się informacja
„wybierz obrazek z pamięci USB”
Jeśli pamięć flash USB jest podłączona zostaniesz przekierowany do
jej zawartości. Jeśli USB nie jest podłączone pojawi się zapytanie
„Dysk USB nie jest podłączony. Rozpocząć poszukiwanie USB?”
Po podłączeniu USB naciśnij „Tak” aby program wyświetlił jego

Następnie wybierz przycisk „Opcje” i za pomocą strzałki wybierz
„Zmień piktogram”
Dalej postępuj tak jak opisano na początku działu „Piktogramy“
Podgląd piktogramu
Jeśli chcesz ponownie wyświetlić piktogram dla programu zaznacz
ten program przyciskając „Opcje”. W menu które się pojawi przejdź
w dół i kliknij „Pokaż piktogram”.
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Usuwanie piktogramu
Piktogram może być usunięty z programu. Przy usunięciu piktogramu
nie zostaje usunięty program.
Usunięcie odbywa się w taki sam sposób jak zmiana piktogramu,
tylko w menu „Opcje”, mając zaznaczony dany obrazek, wybierz i
naciśnij „Usuń program”.
Po kliknięciu tego przycisku pojawi się pytanie czy na pewno chcesz
usunąć piktogram. Jeśli jesteś pewien, że chcesz go usunąć kliknij
„Tak”. Aby ponownie skorzystać z tego obrazu będzie konieczne
wgranie go z pamięci USB.

W trakcie gotowania, podczas korzystania z Trybu ręcznego/
Programy/Easy cooking, na bieżąco zapisywane są wartości czasu,
temperatury, temperatury sondy oraz dalsze informacje o parametrach
pracy. Wartości te można w czytelny sposób wyświetlić na wyświetlaczu
pieca.
Po naciśnięciu przycisku „HACCP” pojawia się możliwość wyboru
poszczególnych procesów technologicznych, przedstawionych według
daty i czasu.

XV. Extras
Sekcja „Extras” umożliwia dostęp do specjalnych funkcji pieca,
np. wstępne rozgrzanie lub schłodzenie pieca do wcześniej określonej
wartości. Funkcje te są przydatne, jeżeli proces technologiczny, który
ma zostać wykorzystany, uniemożliwia zastosowanie temperatur,
które w danej chwili panują w komorze.
Poza tym sekcja „Extras” umożliwia dostęp do portu USB pieca
w celu archiwizowania lub zapisywania programów, ewentualnie
pozwala wyświetlić dane HACCP do kontroli procesów gotowania.

Sekcję „Extras” wybiera się przy pomocy przycisku

Piec zaoferuje następujące funkcje:

Po potwierdzeniu wybranego wiersza pojawi się szczegółowa
informacja na temat procesu technologicznego.

b)

Wybór „USB”

Przy pomocy tej funkcji można archiwizować wybrane pozycje na
zewnętrznym urządzeniu USB (Flash disk), ewentualnie wprowadzać
dane do pieca.
Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, kiedy do złącza
USB zostanie podłączone urządzenie USB, np. Flash
disk, który zawiera odpowiednie dane lub na którym
zostanie przeprowadzona archiwizacja.

a)
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3
Po podłączeni pamięci USB należy wybrać funkcje:

b)

„Błędy“

1

2

1.

Przenoszenie danych do pamięci USB

W poniższy sposób można przenosić następujce informacje:
a) „Programy“, które widnieją pod nazwą „Programs.pns“

3
Komunikaty błędów zostaną zachowane na pamięci przenośnej.
Komunikaty o błędach są kopiowane na USB pod nazwą „ErrorReport_xxxxx_rok_mesiąc_dzień. txt“, gdzie xxxxx jest numerem seryjnym pieca. Jeśli takie plik już istnieje w pamięci USB, zostanie zapisany z numerem (1) na końcu nazwy.

1

2
Aby nie zapisywać niechcianych informacji piec poprosi o
potwierdzenie wyboru
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2.

„HACCP“

Kopiowanie
do pieca

danych

z

pamięci

USB

W poniższy sposób można kopiować dane z zewnętrznej pamięci:
a)

„Programy“

1

1
2

2

3
Wiadomości HCCP są kopiowane na USB pod nazwą „HaccpReport_xxxxx_ rok_mesiąc_dzień.haccp“, gdzie xxxxx jest numerem seryjnym pieca. Jeśli takie plik już istnieje w pamięci USB, zostanie zapisany z numerem (1) na końcu nazwy.
Aby przeglądać dane HACCP za pomocą programów systemu
Windows zaleca sie zachowanie pliku pod nazwą „haccp.
txt“.

3

d) Wykaz operacji
Sporządzana jest lista wszystkich operacji wykonywanych na piecu konwekcyjno-poarowym. Pozycje są zachowywane przez 60 dni od
daty wykonania. Wykaz operacji zapisywane jest na USB po nazwą
„Log_xxxxx_rok_mesiąc_ dzień.txt“, gdzie xxxxx jest numerem seryjnym pieca. Jeśli takie plik już istnieje w pamięci USB, zostanie zapisany z numerem (1) na końcu nazwy.
e) Wykaz błędów
Lista wszystkich błędów które wystąpiły w trakcie używania pieca.
Sporządzana jest głównie dla potrzeb techników. Wykaz ten zostaje
skopiowany na USB pod nazwą „SWErrorLog_xxxxx_rok_mesiąc_
dzień.txt“, gdzie xxxxx jest numerem seryjnym pieca. Jeśli takie plik
już istnieje w pamięci USB, zostanie zapisany z numerem (1) na końcu
nazwy.
d) Inne opcje
Język, Hot-line chef, hot-line serwis, kontakt, pomoc
Opcje te są dostępne tylko po wpisaniu specjalnego kodu PIN,
który jest dostępny dla Twojej firmy lub firmy serwisującej.
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4
Programy zostaną przekopiowane do pieca.
b)

„Melodie“

Ta opcja spowoduje skopiowanie do pamięci pieca melodie
i dźwięki w formacie wav. Skopiowane w ten sposób dźwięki można
ustawić w sekcji „Ustawienia“ jako sygnalizację odpowiednich
zdarzeń (np. sygnał końca procesu, dźwięk klawisza itd.)
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3. Pomocne ustawienia programów
Przy wyborze „Wszystkie programy / Opcje” można utworzyć program do nastawiania czasu pracy dla poszczególnych półek.

1
2

3
c)

„Easy cooking“

Opcja umożliwia wgrywanie programów dla funkcji Easy cooking.
Jest ona dostępna po ustawieniu kodu PIN: 6006.
Program ten zostanie umieszczony na końcu listy wszystkich programów z ikoną zegara.
Aby skorzystać z programowania czasu – Timer półek:
a)
Wyżej ukazanym sposobem utworzymy przykładowy
program czasowego sygnalizowania dla wieprzowiny, wołowiny i
steków z kurczaka. Wszystkie trzy rodzaje steków przygotowujemy w
gorącym powietrzu, przy temperaturze 230oC i innych dodatkowych
funkcjach (np. prędkości wentylatora)
Przygotowanie różni się tylko czasem.

1

Befsztyk
Kotlet wieprzowy
Piersi z kurczaka

6 min.
5 min
4:45 min

b) W menu „Extras” wybrać funkcję „Timer półek” i ustawić tryb
gorącego powietrza,

2
Z menu urządzenia USB należy wybrać odpowiedni plik
i potwierdzić wybór.
temperaturę 230oC, standardową prędkość wentylatora,
i nacisnąć ikonę zegara -wyświetli się program ustawiony w punkcie
a) – czasowe sygnalizowanie w temperaturze 230oC i standartowych
prędkościach

1

2
Programy Easy cooking zostaną skopiowane do pieca
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Wybierz potrawę którą chcesz przygotować jako pierwszą
a następnie naciśnij „START”. Naciśnij pole z numerem półki na którą
wkładasz np. kotlet wieprzowy (w tym przykładzie półka nr 1).
Zacznie się odliczanie czasu.

I.XVI. „USTAWIENIA“
Sekcja „Ustawienia“ umożliwia dostęp do specjalnych
parametrów pieca oraz do szczegółowych technicznych informacji na
temat pieca jak również opcje serwisowe dla zaawansowanego
użytkownika.

c) Jeśli na następnej półce chcesz przygotować stek wołowy naciśnij okienko z numerem wybranej półki, następnie ikonkę
programowania czasowego (lewy górny róg), po czym wybierz nazwę
programu. Zaczyna się odliczanie czasu dla steku wołowego na półce
nr 2.
d) Przy dalszych potrawach postępować tak jak w punkcie c).
Dzięki programowaniu czasowemu nie musisz pamiętać czasu
przygotowania poszczególnych potraw, piec sam poinformuje Cię o
tym kiedy wyjąć gotowe danie.

4. Schładzanie
Dzięki tej funkcji możesz schłodzić piec do żądanej temperatury,
którą ustawisz za pomocą klawiatury numerycznej.

Przy procesie schładzania na wyświetlaczu widać obniżanie temperatury. Wartość w pierwszym wierszu to ustawiona temperatura
końcowa. Wartość w dolnym to aktualna temperatura komory grzewczej.

Gdy piec osiągnie wybraną temperaturę poinformuje Cię sygnałem dźwiękowym.
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W menu „Ustawienia“ możesz wybrać poszczególne opcje:
- Ustawienia użytkownika
- Info
- Serwis (mn. język, błędy, hccp)
- Opróżnić bojler
W funkcji „Ustawienia użytkownika“ będziesz mógł
zmienić ustawienia:
1. daty
2. godziny
3. dźwięków
4. wyświetlacza
5. ustawienia domyślne
a) gotowanie
b) timer półek
c) cook & hold
d) przywróć ustawienia fabryczne
6. blokady
7. menu
8. inne ustawienia
a) standby po myciu
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Ustawienia użytkownika

3. Ustawienia „Dźwięki“

Aby mieć dostęp do menu będziesz musiał wpisać kod PIN 1001

W tym miejscu przypisujemy dźwięki odpowiednim zdarzeniom
sygnalizowanym przez piec (np. dźwięk przyciśnięcia klawisza, koniec
obróbki termicznej itd.) lub zmieniamy ich głośność.

1. Ustawienia „Data“

2

1

3

Należy wybrać zdarzenie, które chcemy edytować (np. koniec
procesu)
Wyświetli się menu. Po naciśnięciu „Melodie” wybierz melodię do
danej funkcji. Po naciśnięciu „Opcje” możesz ustawić głośność i
długość sygnału. Kliknij przycisk „Play” aby usłyszeć próbkę dźwięku.
Zmieniając położenie suwaka głośności można zmienić nasilenie
dźwięku -1- następnie wybierajc „Odtworzyć“ -2- piec odtworzy
powiadomienie dźwikowe.

Datę ustawiamy klikając poszczególne pola „Dzień/Miesiąc/
Rok“ następnie wpisując odpowiednie wartości i potwierdzając
przyciskiem „OK“
2. Ustawienia „Godzina“
Przy pomocy tego przycisku ustawiamy aktualny czas, tj. godzinę
i minutę. Postępuje się podobnie jak przy ustawianiu daty.

2

1

3
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b) Timer półek

W trybie „Gorące powietrze“
Czas przygotowania
2 min.
Temperatura komory
180 oC
Wilgotność
0%

1

W trybie „Gorce powietrze z parą“
Czas przygotowania
2 min.
Temperatura komory
160 oC
Wilgotność
50 %

2
Zmianę dźwięku zdarzenia można wykonać przez wybór z listy.

W trybie „Para“
Czas przygotowania
Temperatura komory
Wilgotność

1

2 min.
99 oC
100%

c) COOK & HOLD
Temperatura komory 85 oC
Obniżone obroty wentylatora 1/4“

2
d) Przywróć ustawienia fabryczne - po zatwierdzeniu tej
opcji przyciskiem „Tak” piec przywróci wartości domyślne w tych
parametrach w których zostały zmienione.

Listę można uzupełnić o własne dźwięki w sekcji „Extras“
(rozdział XXX – Kopiowanie danych z USB do pieca)

4. Ustawienia „Wyświetlacz“
Tu możesz wyregulować jasność syświetlacza przeciągając
pasek na osi.

5. „Ustawienia domyślne“
Standartowo w piecu są ustawione wartości domyślne które
zostały wprowadzone w firmie RETIGO. Są to funkcje: gorące powietrze, para, łączone, COOK&HOLD oraz wyłączenie czasowe. Parametry te można ustawić wg własnych potrzeb lub przywrócić ustawienia
fabryczne. Pogdląd ustawionych wartości dostępny jest po wejściu do
danej funkcji.
Dostpne parametry to:
a) Gotowanie - masz możliwość zmiany ustawień gorącego
powietrza, trybu kombinowanego oraz pary.

38

6. Ustawienia „Blokady“
a) Zablokowanie programu
Umożliwia zablokowanie programu. Użytkownik ma do niego
wgląd, ale nie może go edytować.
b) Blokada bieżącego programu
Po uruchomieniu tej funkcji nie możesz zmienić parametrów
bieżącego programu.
c) Blokada Expert menu
Pozwala ustawić blokadę menu „Expert”. Jeśli chcesz zezwolić na
wejście do menu Expert wybranym użytkownikom możesz ustawić
dowolny kod dostępu PIN.
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7. Ustawienia „Menu”
Ta opcja pozwala na dostosowanie wyglądu głównego
menu. Możesz wybrać:
a) Standardowe menu
Główne menu zawiera następujące funkcje: Mycie, Pomoc,
Ustawienia, Easy Cooking, Programy, Tryb ręczny i Dodatki

XVII. „INFO“
Po wybraniu opcji „Info“ wyświetli się informacja o aktualnej
wersji oprogramowania używanego przez piec.

b) Menu Piktogramów
Menu główne jest zobrazowane piktogramami.

XVIII. „SERWIS“
Ta opcja umożliwia dostęp do menu serwisowego. Żeby móc
korzystać z tego menu należy podać czterocyfrowy kod PIN. Dla
zaawansowanych użytkowników kod PIN = 1001.

W prawym, dolnym rogu znajduje się przycisk „Menu”, który
umożliwia wejście do tzw. Expert menu. Można w nim uzyskać dostęp
do wszystkich funkcji pica konwekcyjno-parowego (Mycie, Pomoc,
Ustawienia, Easy Cooking, Programy, Tryb ręczny i Extras)
Standardowe menu można przywrócić po naciśnięciu funkcji
Ustawienia w menu Expert.

8. „Inne ustawienia“
a) Wybór „Standby po myciu”
Pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczny przechodzenie do
trybu „Standby” po zakończeniu procesu automatycznego mycia.
W trybie Standby urządzenie jest wyłączone, ale nie zostaje odcięte
od zasilania elektrycznego. Miga przycisk Start/Stop. Aby przywrócić
działanie urządzenia należy przytrymać ikonkę

1. Ustawienia „Parametry“
a) Wygaszacz ekranu - opcja ta pozwala na włączenie lub
wyłączenie wygaszacza ekranu. Jeśli opcja wygaszacza jest katywna
po 5 minutach bezczynności na wyświetlaczu pojawi się aktualna
godzina.

Można również ustawić czas po jakim urządzenie samoczynnie
przejdzie w tryb Standby
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a) Błędy - tu znajdziesz wykaz błędów - ich objaśnienia znajdują się
na końcu tej intrukcji.
b) Logi HCCP - wykaz danych HCCO (temperatura, czas i sposoby
gotowania). Dane są ułożone chronologicznie.
c) Logi – wykaz wszystkich operacji wykonywanych w piecu do 60
dni wstecz.

Aby powrócić do trybu pracy wystarczy dotknąć dowolne miejsce
na wyświetlaczu.
b) Funkcja Learn - Jeśli ta funkcja jest włączona na końcu
kadego procesu gotowania wyświetli się pytanie czy zapisać cały
proces i włożyć go między Twoje programy gotowania.

2. Ustawienia „Język“
Można wybrać język odpowiadający danej lokalizacji lub
personelowi obsługującemu piec.
Zmiana w zakresie języka nie ma wpływu na język w działach
„Easy Cooking” i „Programy”.

Opcje, które widnieją w kolorze szarym są dostępne jedynie
dla specjalizowanego serwisu.
Wykaz danych o pracy jest przechowywany przez cały okres żywotności urządzenia. Jeśli zaistnieje potrzeba, można je wykasować.
3. Ustwaienia „Logs“
Tutaj znajdziesz informacje o:
•
Błędach
•
Logach HCCP
•
Logach
•
SW error log
•
Danych oprogramowania
oraz będziesz miał możliwosć zresetowania wszystkich komunikatów.
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d) SW error log – wykaz wszystkich błędów oprogramowania –
stworzony głównie dla potrzeb techników.
e) Dane oprogramowania – wszystkie dane na temat ogólnego
funkcjonowania urządzenia np. czas pracy, czas gotowania, czas
grania grzałki

4. Ustawienia „Opróżnić bojler“
(aktywna tylko w piecach z bojlerem)
Po aktywacji tej opcji bojler urządzenia samoczynnie się opróżnia.
Ta funkcja jest przydatna przy regulacji, naprawie urządzenia lub
podczas transportu.
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XIX. POMOC
Opcja pomocy obejmuje podstawowe informacje nt. obsługi pieca
oraz ważne numery telefonów, w przypadku gdy instrukcja obsługi
nie jest w stanie odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Opcja „Ręcznie“ oferuje szczegółowy opis poszczególnych
tematów dotyczących obsługi pieca oraz wyjaśnia znaczenie ikon.

XX. KONSERWACJA
Ogólne zalecenia
Piec nie wymaga szczególnej konserwacji, jednak należy
utrzymywać go w czystości i usuwać resztki starego tłuszczu
i jedzenia.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących konserwacji,
w przeciwnym razie ustaje okres gwarancyjny.
Przez codzienne opłukiwanie wewnętrznej części urządzenia
i przestrzeganie zaleceń związanych z konserwacją znacząca wydłuża
się okres użytkowania urządzenia oraz jego bezawaryjności.
Użytkownik pieca nie może zmieniać położenia elementów,
które zostały ustawione przez producenta lub upoważnionego do tego
pracownika serwisu.
Podczas otwierania drzwi, dotyczy to zwłaszcza pracy
z parą, zawsze należy stać tak, aby gorąca para wydostająca się przez
otwarte drzwi nie mogła Państwa oparzyć. Drzwi należy najpierw
uchylić i dopiero po wypuszczeniu całej pary w pełni otworzyć! Jeżeli
temperatura wewnątrz urządzenia wynosi ponad 90oC nie wolno
polewać szyby drzwi ani świateł wodą z prysznica – istnieje
niebezpieczeństwo pęknięcia szkła!
Przed każdym włączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy
otwarte jest doprowadzenie wody. Po zakończeniu pracy doprowadzenie
wody (ew. gazu) należy zamknąć!
Codzienne czyszczenie (konserwacja)
W celu umycia pieca należy wybrać funkcję „Mycie”
z podstawowego menu (patrz rozdział „Mycie”).
Jeżeli zdecydują się Państwo na ręczne mycie pieca, należy
działać w następujący sposób:

Opcja „Hot-line chef“ i następne przedstawiają ważne numery
telefonów kucharzy, serwisantów, pracowników serwisu oraz
menadżerów handlowych firmy Retigo, którzy chętnie odpowiedzą na
Państwa pytania.

•

Komorę gotowania należy schłodzić lub podgrzać do
temperatury ok. 50-60°. Pod żadnym pozorem temperatura
nie może być wyższa niż 70°C!

•

Resztki jedzenia należy usunąć wyjmując je z komory, nigdy
nie wolno spłukiwać ich do odpadów pieca

•

Komorę wraz ze wszystkim wykorzystanymi rusztami,
blachami itd. Należy spryskać specjalnym środkiem
czyszczącym (np. Retigo manual cleaner) i pozostawić na
około 15 minut.

•

Po tym czasie urządzenie należy włączyć na około 10 minut
w trybie parowym w temperaturze 60°C.

•

Po zakończeniu programu należy wyłączyć główny wyłącznik
energii elektrycznej a następnie należy spłukać komorę
gotowania przy pomocy ręcznego prysznica.

•

Należy spryskać także tylną część wentylatora za wewnętrzną
ścianą otworu ssącego oraz otwory po stronie wewnętrznej
ściany.

•

Należy usunąć kratkę odpływową komory gotowania i przez
kilka sekund spryskiwać otwór odpływowy ręcznym
prysznicem oraz przepłukać odpady. Następnie należy
ponownie założyć kratkę.

•

Przy pomocy środka
uszczelnienie drzwi

•

namydlającego

należy

umyć
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W przypadku silnego zabrudzenia lub zatłuszczenia
uszczelnienia drzwi należy je umyć, ewentualnie wyjąć bez
użycia narzędzi (należy zacząć w rogach) i umyć w wodzie
z mydłem.

•

Pieca nie wolno myć przy pomocy urządzeń wykorzystujących
wysokie ciśnienie wody.

•

Po umyciu komory należy pozostawić uchylone drzwi.
Podczas czyszczenia pieca należy stosować pomoce
ochronne oraz zalecane ubranie robocze (rękawice, okulary,
maska)! Chroń swoje zdrowie!!!
W przypadku nieodpowiedniego czyszczenia pieca dochodzi
do odkładania się warstw tłuszczu na ścianach komory, który
przy wysokiej temperaturze może się zapalić. Gwarancja nie
obejmuje takich uszkodzeń!

Miesięczne czyszczenie (konserwacja)
Czyste urządzenie oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących
konserwacji zwiększa żywotność urządzenia i zapewnia jego
bezawaryjność.
Miesięczne czyszczenie odbywa się tak samo jak zostało to
opisane w rozdziale „Mycie”. Dodatkowo należy dokładnie wyczyścić
i odwapnić tylną przestrzeń wentylatora.
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•

Osuszoną uszczelkę założyć spowrotem bez użycia narzędzi
(również zaczynając w rogach).

Postępowanie przy czyszczeniu pieca:

•

Po wyczyszczeniu należy pozostawić otwarte drzwi pieca,
aby komora mogła się wietrzyć. Jednocześnie w ten sposób
wydłuża się żywotność uszczelnienia drzwi.

•

•

Podczas czyszczenia urządzenia należy korzystać wyłącznie
ze środków czystości zalecanych przez producenta (Retigo
manual cleaner lub PUREX K). Nigdy nie wolno stosować
szorujących środków! Nie stosować środków przeznaczonych
do mechanicznego czyszczenia powierzchni (druciaki itp.).
Tylko codzienne czyszczenie komory gotowania gwarantuje
długa żywotność urządzenia oraz wysoka jakość
przygotowywanych potraw.

•

Podczas czyszczenia temperatura urządzenie nie może być
wyższa niż 70°C. W wyższej temperaturze środek czyszczący
może przypalić się do powierzchni komory gotowania
i pozostawić plamy przypominające rdzę. Tak przypalonego
środka czystości nie obejmuje gwarancja.

•

Podczas pracy z wykorzystaniem środków czyszczących
(Retigo manual cleaner, PUREX K) należy zachować
ostrożność i zawsze stosować się do instrukcji i zaleceń
producenta środka czyszczącego. W ten sposób chronisz
swoje zdrowie!!!

•

Po zakończeniu mycia ręcznego zawsze należy dokładnie
opłukać wnętrz komory przy pomocy ręcznego prysznica.
W przeciwnym razie istnienie niebezpieczeństwo, że podczas
pracy pieca w wysokich temperaturach dojdzie do
uszkodzenia powierzchni nierdzewnej komory a następnie
odbarwień. Gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń!

•

Pieca nigdy nie wolno czyścic przy pomocy kwasów. Kwasów
nie można też zostawiać w pobliżu pieca – niebezpieczeństwo
uszkodzenia powierzchni nierdzewnych.

•

Nie wolno stosować środków czyszczących na bazie piasku
ani gruboziarnistych środków czyszczących.

•

Do czyszczenia pieca nie wolno stosować przedmiotów
przeznaczonych do czyszczenia mechanicznego (druciaki,
skrobaczek, noży).

•

Należy wykonać ręczne czyszczenie opisane się w rozdziale
„Mycie”.
Następnie należy wyciągnąć lewą drabinkę (przesunąć
w górę aby zdjąć z dolnych bolców, następnie lekko w prawo
i w dół, aby zdjąć drabinkę z górnych bolców i wyciągnąć)

•

Zwolnić zamki zabezpieczające wewnętrzną ścianę przed
wentylatorem (do zwolnienia można użyć monety).

•

Pociągając za lewą stronę należy otworzyć wewnętrzną
ścianę
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Sposób wymiany filtra powietrza:
•

•

Należy działać zgodnie z opisem znajdującym się w rozdziale
„Mycie” Codzienne czyszczenie (konserwacja) dodatkowo
spryskując środkiem czyszczącym (Retigo manual cleaner)
całą tylną część komory, wentylator, rozpryskiwacz wody
(rurka pośrodku wentylatora, do której wchodzi rurka
rozpylająca) oraz elementy grzewcze.

•

Po dokładnym umyciu komory gotowania urządzenie należy
ponownie rozgrzać do temperatury ok. 50 – 60°C. Pod
żadnym pozorem temperatura nie może być wyższa niż
70°C!

•

Całą komorę gotowania, wentylator, rozpryskiwacz wody
(rurka pośrodku wentylatora, do której wchodzi rurka
rozpylająca) oraz elementy grzewcze należy spryskać
środkiem odwapniającym (PURON K) i pozostawić na około
15 minut.

Filtr znajduje się na lewej dolnej stronie pieca.

Regularna wymiana filtra powietrza pieca oraz przestrzeganie
instrukcji dotyczących konserwacji w znaczący sposób wydłuża się
żywotność urządzenia oraz okres jego bezawaryjnego działania.

Konserwacja roczna

•

Następnie całą komorę należy dokładnie opłukać ręcznym
prysznicem.

•

Należy przeprowadzić konserwację kwartalną.

•

Jeżeli nie wszystkie elementy są odpowiednio czyste, cały
proces należy powtórzyć.

•

•

Uszczelnienie drzwi należy umyć wodą z mydłem

•

Po wyczyszczeniu komory gotowania należy ponownie
zamknąć wewnętrzną ścianę (przed wentylatorem)
i zabezpieczyć ją zamkami obracając je oraz założyć lewą
drabinkę.

Następnie należy wykonać kontrolę instalacji i urządzenia.
Firma Retigo s.r.o. zaleca wykonanie tej kontroli wyłącznie
przy pomocy autoryzowanego serwisu (patrz rozdział
„Informacje podstawowe”).

•

Tylko fachowa instalacja oraz przestrzeganie instrukcji
dotyczących konserwacji w znaczący sposób wydłuża się
żywotność urządzenia oraz okres jego bezawaryjnego
działania.

•

Po rocznej eksploatacji autoryzowany serwis sprawdzi
instalację i urządzenie zgodnie z tabelą IX.3.

•

Przez cały okres eksploatacji urządzenie musi być poddawane
regularnym kontrolom, badaniom i rewizjom, zgodnie
z obwieszczeniem ČÚBP nr 48/1982 Dz.U.

•

Szkody
spowodowane
niefachowym
i konserwacją nie są objęte gwarancją.

•

Użytkownik nie może przestawiać elementów, które zostały
ustawione przez producenta lub pracownika upoważnionego
serwisu.

•

Tylko regularne kontrole i czyszczenie urządzenia ograniczą
jego zużycie oraz powstawanie ewentualnych szkód.

•

Po wyczyszczeniu należy pozostawić otwarte drzwi
urządzenia, aby komora mogła się przewietrzyć. Tym samym
wydłuża się żywotność uszczelnienia drzwi.

•

Podczas pracy z wykorzystaniem środków czyszczących
(Retigo manual cleaner, PUREX, PURON K) należy zachować
ostrożność i zawsze stosować się do instrukcji i zaleceń
producenta środka czyszczącego. W ten sposób chronisz
swoje zdrowie!!!

Czyszczenie kwartalne (konserwacja)
Należy wykonać czyszczenie zgodnie z rozdziałem „Mycie”.
Dodatkowo należy wymienić filtr powietrza.
Urządzenie zostało zaprojektowane dla warunków IPX5 (odporne
na spryskanie wodą). W związku z tym urządzenie posiada wentylator
pomocniczy służący do chłodzenia komory wewnętrznej, w której
znajdują się przyłącza elektryczne oraz elektronika sterująca.
Powietrze schładzające jest zasysane przez filtr powietrza, który
znajduje się w dolnej części pod panelem sterowania i wychodzi przez
otwór w tylnej części urządzenia. Aby chłodzenie było skuteczne filtr
powietrza należy regularnie wymieniać co 3 miesiące. W razie silnego
zabrudzenia filtr należy wymienić wcześniej.

czyszczeniem
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DZIAŁANIA KONTROLNE
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1

Kontrola przestrzegania załączonej instrukcji instalacji

2

Kontrola wyważenia urządzenia w pozycji poziomej

3

Kontrola regulacji drzwi

4

Piece konwekcyjno-parowe Retigo
Żywotność produktu wynosi 10 lat przy przestrzeganiu
następujących warunków:
•

Regularny prewencyjny przegląd serwisowy zawsze po 12
miesiącach eksploatacji

•

Przegląd musi zostać wykonany przez pracowników
autoryzowanego serwisu partnera handlowego firmy Retigo

Kontrola podłączenia urządzenia do zimnej wody

•

O prohlídce je zákazník povinen předložit záznam o servisním
zásahu

5

Kontrola ciśnienia doprowadzanej wody 300-500 kPa

•

Przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi

6

Kontrola nachylenia, min. długości i średnicy przewodu
odprowadzającego

•

7

Kontrola minimalnej odległości 50 cm od pozostałych
źródeł ciepła

Codzienna konserwacja i czyszczenie pieca przy pomocy
środków zalecanych przez firmę Retigo (retigo® - active
cleaning do automatycznego mycia, Retigo manula cleaner,
PURON K).

8

Kontrola minimalnej odległości 5 cm od sąsiednich
powierzchni

•

9

Kontrola przestrzeni wolnego poruszania się powietrza
min. 50 cm nad urządzeniem

W przypadku pieców z automatycznym myciem należy
stasować wyłącznie środki czyszczące retigo® - active
clearing

•

10

Kontrola odpowiedniego obszaru roboczego dla obsługi i
konserwacji

Przeszkolenie obsługi przez wyspecjalizowanego kucharza
firmy Retigo musi zostać potwierdzone w książce serwisowej
lub kopia protokołu przeszkolenia obsługi

11

Kontrola zmiękczacza wody przy twardości powyżej 10_N

•

W przypadku zmiany personelu obsługującego szkolenie
należy przeprowadzić ponownie

12

Kontrola zabezpieczenia elektrycznego urządzenia

13

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

14

Kontrola zabezpieczenia elektrycznego urządzenia

15

Zwrócenie uwagi klienta na warunki czyszczenia i
konserwacji urządzenia

16

Zwrócenie uwagi klienta na zasady odwapniania bojlera

Obsługa zużytego sprzętu
elektrycznego
Wszystkie nasze produkty zawierają odpady elektryczne
i podlegają postanowieniom ustawy 185/2001 Dz.U. w brzmieniu
zgodnym z 7/05 Dz.U. i kwalifikują się do 1 grupy Duże urządzenia
domowe, podgrupa 1.12. Pozostałe duże urządzenia wykorzystywane
do gotowania i innej obróbce artykułów spożywczych i do podgrupy
1.2. chłodziarki, kombinacja chłodziarki i zamrażarki.
Dotyczy wyłącznie urządzeń sprzedawanych w Republice
Czeskiej.
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XXI. TABELA BŁĘDÓW
BŁĄD

Err

Err

Err 10

Czujnik poziomu sygnalizuje osiągnięcie Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
maks. poziomu i nieosiągnięcie min. Pieca można używać wyłącznie w trybie „Gorące powietrze”.
poziomu dłużej niż przez 2 minuty.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 11

Wstępne podgrzanie bojlera nie
Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
nastąpiło w ciągu 6 minut od chwili
Pieca można używać wyłącznie w trybie „Gorące powietrze”.
włączenia
elementów
grzewczych
Należy skontaktować się z serwisem.
bojlera.

Err 12

W trakcie napełniania bojlera
Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
poziom
wody
nie
osiągnął
Pieca można używać wyłącznie w trybie „Gorące powietrze”.
maksymalnego poziomu w ciągu 2
Należy skontaktować się z serwisem.
minut.

Err 13

Należy sprawdzić doprowadzenie wody (otwarty zaW trakcie napełniania bojlera poziom wór)
wody nie osiągnął minimalnego pozio- Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
mu w ciągu 2 minut.
Pieca można używać wyłącznie w trybie „Gorące powietrze”.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 14

Brak fazy sieci energetycznej

Err 15

Zanik izolacji cieplnej silnika F2.
Sygnalizacja przegrzania silnika powy- Należy skontaktować się z serwisem.
żej ustalonej wartości.

Err 16

Wstępne podgrzanie bojlera nie miało Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
miejsca w ciągu 7 min. od chwili włąc- Pieca można używać wyłącznie w trybie „Gorące powietrze”.
zenia elementów grzewczych bojlera.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 17

Podczas opróżniania bojlera w ciągu 2 Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
minut poziom wody nie opadł poniżej Pieca można używać wyłącznie w trybie „Gorące powietrze”.
poniżej minimalnego poziomu.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 18

Należy sprawdzić odprowadzenie wody.
Podczas opróżniania bojlera w ciągu 2
Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
minut poziom wody nie opadł poniżej
Pieca można używać wyłącznie w trybie „Gorące powietrze”.
poniżej maksymalnego poziomu.
Należy skontaktować się s serwisem.

Err 26

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk
Silnik klapki nie działa albo wyłącznik
„ESC”.
jest przez cały czas włączony.
Z urządzenia można korzystać bez funkcji „Klapka”.

Err 27

Silnik klapki nie działa właściwie

Dotyczy wyłącznie modeli Orange Vision!
Należy skontaktować się z serwisem.

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk
„ESC”.
Z urządzenia można korzystać bez funkcji „Klapka”.
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Err

Err

Err 28

Wyłącznik klapki nie działa właściwie

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Pieca można używać bez funkcji „Klapka”.

Err 29

Silnik klapki nie działa właściwie

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Pieca można używać bez funkcji „Klapka”.

Err 30

Błąd czujnika pary odlotowej

Dotyczy wyłącznie pieców z bojlerem!
Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Pieca można czasowo używać we wszystkich trybach.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 31

Błąd czujnika odpadu

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Pieca można czasowo używać we wszystkich trybach.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 32

Błąd czujnika bojleru

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Pieca można czasowo używać we wszystkich trybach.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 33

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Błąd czujnika komory 2 - dolnego w
Pieca można czasowo używać we wszystkich trybach.
modelach 1211/2011
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 34

Błąd czujnika jądra 1 (igły)

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Pieca można używać we wszystkich trybach.
Nie można używać trybu z sondą przebijającą.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 35

Błąd blokuje pracę we wszystkich trybach w modelach
Zwarcie czujnika obszaru 1 – górny w 623/511/1011
modelach 1211/2011
W modelach 1221/2011 z pieca można korzystać, jeżeli
jednocześnie nie występuje Er 33.

Err 36

Błąd czujnika jądra 2 (igły)

Informację o błędzie można skasować naciskając przycisk „ESC”.
Pieca można używać we wszystkich trybach.
Nie można używać w trybie igła 2.
Należy skontaktować się z serwisem.

Err 40

Zadziałanie bezpiecznika cieplnego
Należy skontaktować się z serwisem.
obszaru (S1, S2) lub bojlera (S3)

Err 60-78

Błąd elektroniki sterującej

Err 80-90

Błąd układu sterowania prędkością
Należy skontaktować się z serwisem.
silnika

Err 100
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Błąd systemu

Należy skontaktować się z serwisem.

Należy skontaktować się z serwisem.
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XXII. MAPA MENU
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