
Návod k použití 

Konvekční pece NERONE MID H2O 

 

Ovládání: ovládací panel má 8 kláves - tlačítek. 
Hlavní funkce každé klávesy jsou uvedeny níže. 

 

Klávesy mohou mít sekundární funkce stanovené jejich stlačením spolu s dalšími 
klávesami a délkou stisku. 

Funkce: 
1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 
2. NASTAVENÍ TEPLOTY – snížení 
3. NASTAVENÍ TEPLOTY – zvýšení 
4. Nastavení parametrů - ON / SET 
5. START / PAUZA při varném procesu 
6. PŘÍPRAVA S PAROU / sondy / VĚTRÁNÍ KOMORY 
7. RECEPTY / OSVĚTLENÍ 
8. NASTAVENÍ ČASU – zvýšení 
9. NASTAVENÍ ČASU – snížení 
10.PŘÍPOJKA na sondu 

Konvektomat začíná vždy v pohotovstním režimu a čeká na zapnutí, tj. sám od sebe 
neprovádí žádné operace. 

Instalace a provoz: 

1. Zapněte koventkomat pomocí tlačítka č. 1 
2. Stiskněte tlačítko č 4 "SET" pro nastavení parametrů přípravy 
3. Pomocí tlačítek 2/3 a 8/9 nastavíte teplotu a čas přípravy.  
Výběr potvrďte tlačítkem  č. 4 "SET" 
4. Stisknutím tlačítka č. 6 "H2O" nastavíte množství vstřikované páry. 
5. Stiskněte tlačítko č. 5 "START" spustíte varný cyklus. 
Spuštění receptu provedete stiskem tlačítka č. 7 "Recepty". Pomocí tlačítek č. 8 a 9 vyberete 
požadovaný recept. Recept se spustí po stisknutí tlačítka č. 5 "SET" 
(Nastavení receptů je popsáno dále) 



Stisknutím tlačítka "START / PAUZA" je možné zastavit nebo obnovit varný cyklus. 
Stisknutím tlačítka č. 7 "Recepty" lze zapnout / vypnout osvětlení varné komory. 
Na rozdíl od předehřevu, v průběhu varného cyklu lze použít i funkci manuálního vstřikování vody 
prostřednictvím tlačítka "H2O". 

Popis nastavení jednotlivých parametrů: 

teplota vaření 

 

doba vaření 

 

příprava se sondou 

 

 NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ VODY% vstřikovací vody za cyklus (pokud je funkce k dispozici) 

Konvektomat začne s možností primárního nastavení teploty a doby vaření. Stlačením klávesy teplota 
vlevo lze nastavit teplotu, která se zobrazí v poli levého displeje. Stisknutím pravých dvou tlačítek lze 
nastavit dobu vaření. 
Stisknutím tlačítka "START - PAUZA" se zapne předehřev (v tomto případě se na displeji zobrazí 
"PRE") nebo k okamžité přípravě (v tomto případě se na displeji zobrazí"START"). 
 

Příprava se sondou a Delta T příprava 
Po stisknutí tlačítka "6 - H2O injekce - příprava se sondou - chlazení", se trouba přepne k přípravě se 
sondou (pokud je k dispozici). V tomto režimu se na pravém displeji střídavě zobrazuje doba vaření se 
symbolem "c", který charakterizuje nastavení teploty jadrové sondy . 
Teplotu v jádře potraviny naměřenou sondou nastavíte stisknutím pravého tlačítka č. 7/8(V jádru 
potraviny). Jakmile se dosáhne nastavená teplota konvektomat se vypne. 
 

Nástřik  H2O "SET" - příprava se sondou - chlazení " 
Stisknutím tlačítek "ON / SET - přepínáte mezi jednotlivými funkcemi, které se zobrazují na displeji - 
"Vstřikování H2O" SET "- příprava se sondou - chlazení" Po výběru "vstřikování H2O SET" nastavíte 
parametr vstřikování vody do varné komory. 

 

 



Recepty tlačítko 7 
Stiskněte tlačítko č. 7 "Recepty". Pomocí tlačítek 2 a 3 vyberete recept, který chcete definovat. Výběr 
potvrdíte tlačítkem 5 - SET.Pomocí šipek nahoru / dolů na pravé a levé straně ovládacího panelu 
nastavíte teplotu a čas přípravy. Výběr vždy potvdíte tlačítkem SET. Stisknutím tlačítka č. 6 "H 2 O" 
nastavíte vstřikování páry. Podržte stisknuté tlačítko č. 5 "SET" dokud se nezobrazí na displeji 
"DONE". Recept je uložen a připraven ke spuštění. 
Důležité: pokud recept ještě není uložen, na obou displejích se zobrazí 0. 

Při tvorbě receptů je na výběr až 10 různých kombinací následujících parametrů: 
Recept - Teplota komory / delta T teplota 
Recept - Doba přípravy hodiny / minuty 
Recept - vstřikování vody 
Recept - Teplota jaderné sondy 

Pokud při nastavování nestisknete žádné tlačítko po dobu více než 20 minut, tak se trouba přepne 
do pohotovostního režimu. 

Předehřev 
Zapnutí tohoto režimu je popsáno výše - jedná se o předehřev varné komory před vložením pokrmu 
do konvektomatu. Po dosažení nastavené teploty předehřevu zazní zvukový signál a na displeji se 
zobrazí "START". Nastavená teplota se konstantně udržuje 
Pozor! Předehřev nelze kombinovat s funkcí vstřikování vody - "H2O Injekcemi ". 
Stisknutím tlačítka č. 7 "Recepty" lze zapnout / vypnout osvětlení varné komory. 

Po stisknutí tlačítka "varný proces Start / Pauza" je možné pozastavit nebo znovu spustit varný 
cyklus. 
Stisknutím tlačítka "ON / SET - nastavení parametrů" jsou možné následující změny v procesu 
přípravy: 

1 - Start: Trouba se okamžitě přepne na přípravu, aniž dokončila fázi předehřevu; 
2 - Stop: zastaví se příprava; 
3 - Run: Předehřev pokračuje s vymezenými změnami parametrů / nebo bez změny. 
 
Po dosažení nastavené teploty trouba zapípá, na displeji se zobrazí nápis "START", přičemž trouba 
nadále udržuje nastavenou teplotu. 
Pro pokračování přípravy stiskněte tlačítko "PŘÍPRAVA START / Pauza". 
 

Konec přípravy a chlazení komory 

Jakmile byl ukončen proces přípravy nastává chlazení varné komory. 
Následně se ukončí chod ventilátoru a ozve se hlasový signál. 
Ventilátor je možné zapnout / vypnout vzhledem k polohu dveří pomocí tlačítka"H2O". 
Jakmile klesne teplota v komoře na 80 ° C, tak se na displeji zobrazí "FINISH", což má za následek 
zastavení ventilátoru. 
Stisknutím tlačítka č.5 "START / PAUZA" můžete spustit nový varný cyklus.Po 3 minutách jako je na 
displeji hlášení "FINISH" se trouba přepne do pohotovostního režimu. 


