
KONVEKTOMATY NERONE návod na použitie – ovládanie
konvektomatu

Ovládanie: ovládací panel má 8 kláves – tlačítok.
Hlavné funkcie každej klávesy sú uvedené nižšie.

Klávesy môžu mať sekundárne funkcie stanovené ich stlačením spolu s ďalšími 
klávesami a dĺžkou stisku.
Funkcie:

1. ZAPNUTIE / VYPNUTIE
2. NASTAVENIE TEPLOTY - zníženie
3. NASTAVENIE TEPLOTY – zvýšenie
4. NASTAVENIE PARAMETRU – ON/SET
5. START / PAUZA pri varnom procese
6. PRÍPRAVA S PAROU / SONDOU / VETRANIE KOMORY
7. RECEPTY / OSVETLENIE
8. NASTAVENIE ČASU – zvýšenie
9. NASTAVENIE ČASU – zníženie
10.PRÍPOJKA NA SONDU

Konvektomat  začína  vždy v pohotovstnom režime a čaká na zapnutie, tj. sám od seba 
nevykonáva žiadne operácie.

Inštalácia a prevádzka:

1. Zapnite koventkomat pomocou tlačidla č. 1
2. Stlačte tlačidlo č 4 “SET” pre nastavenie parametrov prípravy
3. Pomocou tlačidiel 2 / 3 a 8 / 9 nastavíte teplotu a čas prípravy. Výber potvrďte tlačid-
lom č. 4 “SET”
4. Stlačením tlačidla č. 6 “H2O” nastavíte % množstvo vstrekovanej pary.
5. Stlačte tlačidlo č. 5 “START” spustíte varný cyklus.

Spustenie receptu vykonáte stlačením tlačidla č. 7 “Recepty”. Pomocou tlačidiel č. 8 
a 9 vyberiete požadovaný recept. Recept sa spustí po stlačení tlačidla č. 5 “SET” 
(Nastavenie receptov je popísané ďalej)

Stlačením tlačítka "START / PAUZA" je možné zastaviť alebo obnoviť varný cyklus.
Stlačením tlačidla č. 7 „Recepty“ môžete zapnúť / vypnúť osvetlenie varnej komory.

Na rozdiel od predohrevu, v priebehu varného cyklu je možné použiť aj funkciu manuál-
neho vstrekovania vody prostredníctvom tlačítka "H2O”.



Popis nastavenia jednotlivých parametrov:

1. TEPLOTA VARENIA 
2. DOBA VARENIA
3. PRÍPRAVA SO SONDOU (ak je k dispozícii)
4. NASTAVENIE MNOŽSTVA VODY % vstrekovanej vody za cyklus (ak je funkcia 

k dispozícii) 

Konvektomat začne s možnosťou primárneho nastavenia teploty a doby varenia. St-
lačením klávesy teplota vľavo je možné nastaviť teplotu, ktorá sa zobrazí v poli ľavého
displeja. Stlačením pravých dvoch tlačítok je možné nastaviť dobu varenia.
Stlačením tlačítka "START - PAUZA" sa  zapne predohrev (v tomto prípade sa na dis-
pleji zobrazí "PRE") alebo k okamžitej príprave (v tomto prípade sa na displeji zobrazí 
"START").

Príprava so sondou a Delta T príprava

Po stlačení tlačítka "6 - H2O injekce – príprava so sondou - chladenie" , sa rúra prepne
na  prípravu so sondou  (ak  je  k  dispozícii).  V  tomto  režime sa na  pravom displeji
striedavo zobrazuje  doba  varenia so symbolem „c“,  ktorý charakterizuje  nastavenie
teploty jadrovej sondy.
Teplotu v jadre potraviny nameranú sondou  nastavíte stlačením pravého tlačítka č. 7 / 8
(v jadre potraviny). Akonáhle sa dosiahne nastavená teplota konvektomat sa vypne.

Opätovným stlačením tlačítka "6 -  H2O injekce -  príprava so sondou -  chladenie" je
možné nastaviť  "Delta T prípravu – symbol d" s teplotnou diferenciou (ak je k dispozícii).
V tomto režime, na ľavom displeji sa striedavo zobrazuje absolútna teplota v komore a
teplotný rozdiel medzi sondou a komorou.
Nastavenie prípravy -  pomocou tlačítok vľavo  č.  2  /  3 je  možné  nastaviť hodnotu
teplotnej diferencie, ktorá predstavuje rozdiel medzi teplotou v komore a jadrovej sondy.

Vstrekovanie H2O "SET" – príprava so sondou  - chladenie "

Stlačením tlačítok "ON / SET – prepínate medzi jednotlivými funkciami, ktoré sa zo-
brazujú na displeji - "Vstrekovanie H2O" SET "- príprava so sondou - chladenie" Po 
výbere „Vstrekovania H2O SET“ nastavíte parameter vstrekovania vody do varnej 
komory. 

Recepty tlačítko 7

Stlačte tlačidlo č. 7 “Recepty”. Pomocou tlačidiel 2 a 3 vyberiete recept, ktorý 
chcete zadefinovať. Výber potvrdíte tlačidlom 5 - SET.
Pomocou šípiek hore / dole na pravej a ľavej strane ovládacieho panelu nastavíte 
teplotu a čas prípravy. Výber vždy potvdíte tlačidlom SET. Stlačením tlačidla č. 6 
“H2O” nastavíte vstrekovanie pary. Podržte zatlačené tlačidlo č. 5 “SET” až kým sa 
nezobrazí na displeji “DONE”. Recept je uložený a pripravený na spustenie.

Dôležité: ak recept ešte nie je uložený, na oboch displejoch sa zobrazí 0.



Pri tvorbe receptov je na výber až 10 rôznych kombinácii nasle-
dovných parametrov:
Recept – Teplota komory / delta T teplota
Recept – Doba prípravy hodiny / minúty
Recept - vstrekovanie vody
Recept - Teplota jadrovej sondy

Ak pri nastavovaní nestlačíte žiadne tlačítko po dobu viac ako 20 minút, tak sa
rúra prepne do pohotovostného režimu.

Predohrev

Zapnutie tohto režimu je popísané vyššie – jedná sa o predohrev varnej komory pred 
vložením pokrmu do konvektomatu. Po dosiahnutí nastavenej teploty predohrevu zaznie 
zvukový signál a na displeji sa zobrazí „START“. Nastavená teplota sa konštantne udrži-
ava.
Pozor ! Predohrev nie je možné kombinovať s funkciou vstrekovania vody - " H2O 
INJEKCE“.
Stlačením tlačidla č. 7 „Recepty“ môžete zapnúť / vypnúť osvetlenie varnej komory.

Po stlačení tlačítka "varný proces Start / Pauza" je možné pozastaviť alebo 
znovu spustiť varný cyklus.

Stlačením tlačítka "ON / SET – nastavenie parametrov“ sú možné nasledovné zmeny v 
procese prípravy:
1 - Start: Rúra sa okamžite prepne na prípravu, bez toho aby dokončila fázu predohrevu;
2 - Stop: zastaví sa príprava;
3 - Run: Predohrev pokračuje so zadefinovanými zmenami parametrov / alebo bez 
zmeny.

Po dosiahnutí nastavenej teploty rúra zapípa, na displeji sa zobrazí nápis „START“, 
pričom rúra naďalej udržiava nastavenú teplotu.
Pre pokračovanie prípravy stlačte tlačidlo "PRÍPRAVA  ŠTART / Pauza". 



Koniec prípravy a chladenie komory
Hneď ako bol ukončený proces prípravy nastáva chladenie varnej komory.
Následne sa ukončí chod ventilátora a ozve sa hlasový signál.
Ventilátor je možné zapnúť / vypnúť vzhľadom na polohu dverí pomocou tlačítka 
„H2O”.
Akonáhle klesne teplota v komore na 80 °C, tak sa na displeji zobrazí „FINISH“, čo má za
následok zastavenie ventilátora.
Stlačením tlačítka č.5 „START / PAUZA“ môžete spustiť nový varný cyklus.
Po 3 minútach ako je na displeji hlásenie „FINISH“ sa rúra prepne do pohotovostného 
režimu.


